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RESUMO 

 

CASTRO, R. C. A. Produção de etanol a partir da palha de arroz por sacarificação e 
fermentação simultânea empregando um reator agitado não convencional. 2016. 223 p. 
Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 
Paulo, Lorena - SP, 2016.  
 

O presente trabalho teve como principal objetivo estudar o processo de produção de etanol 
por sacarificação e fermentação simultânea (SSF) a partir da palha de arroz em um reator 
agitado não convencional, denominado Moinho de Bolas Vertical (MBV). Foi também 
objetivo deste trabalho realizar uma avaliação técnico-econômica a partir dos resultados 
experimentais alcançados durante o processamento da biomassa, aplicando o conceito de 
biorrefinaria. Inicialmente, foi avaliada uma sequência de pré-tratamentos da palha de arroz 
que consistiu de uma etapa de desacetilação alcalina, seguido de hidrólise com ácido diluído. 
Os efeitos destes pré-tratamentos foram analisados com base nas modificações estruturais 
da palha de arroz e no rendimento de conversão de celulose (RCC) em cada sólido obtido. 
Com base nos resultados, foram definidas as condições ótimas para a etapa de desacetilação 
(80 mg de NaOH/g de palha in natura, 70 °C, 45 min), de hidrólise ácida (100 mg de 
H2SO4/g de palha desacetilada, 121 °C, 85 min) e carga de enzimas (21,5FPU e 26,5 UI de 
β-glicosidase/g de celulose). Nestas condições, foram conduzidos experimentos em reator 
MBV visando avaliar o efeito das da velocidade de agitação (100 a 200 rpm), número de 
esferas (0 a 30) e temperatura (40 a 46 °C) sobre o RCC na sacarificação da celulignina 
desacetilada e sobre a eficiência da fermentação por Kluyveromyces marxianus NRRL Y-
6860 em meio semissintético. Após definição das variáveis significativas aos processos, 
foram realizados experimentos em reator MBV na configuração de SSF em batelada simples 
e alimentada. Em batelada simples com 8% de sólidos, foi obtida uma concentração de etanol 
de 23,1 g/L, com eficiência (η) de 89,8% e produtividade volumétrica (QP) de 1,6 g/L.h, nas 
seguintes condições operacionais: 200 rpm, 18 esferas e 41,5 °C. No entanto, com o aumento 
do teor de sólidos para 24%, ambos os parâmetros (η e QP) foram reduzidos em 50%. 
Visando melhorar os parâmetros do processo com 24% de sólidos, foram realizados ensaios 
em batelada alimentada e na melhor estratégia de alimentação do substrato foi produzido 
52,3 g/L de etanol (η= 67,5% e QP = 1,1 g/L.h). As frações ricas em lignina geradas a partir 
do licor alcalino e do resíduo de fermentação da batelada alimentada foram caracterizadas 
físico-quimicamente, e analisadas quanto ao potencial antioxidante. A partir dos resultados, 
foram sugeridas possíveis aplicações para estes dois resíduos ricos em lignina. Finalmente, 
de posse do balanço de massa de cada etapa do processamento da palha de arroz, foi realizada 
uma análise técnico-econômica empregando o software SuperPro Designer. As simulações 
mostraram que, para todos os cenários avaliados, a etapa de pré-tratamento ácido foi a de 
maior impacto sobre os custos operacionais, seguido pelas etapas de fermentação (xilose e 
glicose). Ficou demonstrado ainda que, a conversão de xilose em xilitol proporcionou um 
melhor retorno financeiro do que a conversão desta pentose em etanol. Para a viabilidade 
econômica da presente proposta de biorrefinaria, além da diversificação dos produtos 
obtidos a partir das frações açucaradas, é de fundamental importância explorar as 
potencialidades dos resíduos ricos em lignina. 
 
Palavras-chave: Etanol; Palha de arroz; Desacetilação; Reator não convencional; Análise 
técnico-econômica. 



 

 

ABSTRACT 

 

CASTRO, R. C. A. Ethanol production from rice straw by simultaneous 
saccharification and fermentation employing a non-conventional stirred reactor. 2016. 
223 p. Thesis (Doctor of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 
Paulo, Lorena - SP, 2016. 
 
The aim of this work was to study the ethanol production by simultaneous saccharification 
and fermentation (SSF) from rice straw in a non-conventional agitated reactor, called 
Vertical Ball Mill (VBM). It was also objective of this study to perform a techno-economic 
analysis from the experimental results achieved during the biomass processing, using the 
biorefinery concept. Initially, the rice straw was submitted to a sequential pretreatment 
consisting of an alkaline step (deacetylation) followed by dilute acid hydrolysis. The 
pretreatment effects were evaluated based on rice straw’s structural modifications and 
regarding cellulose conversion (CC) from each obtained solid. Based on the results were 
defined the best conditions for the deacetylation step (80 mg NaOH/g of rice straw in natura, 
70 °C, 45 min), acid hydrolysis (100 mg H2SO4/g deacetylated straw 121 °C, 85 min) and 
enzyme loading (21.5 FPU and 26.5 IU β-glucosidase/g cellulose). Under these conditions, 
assays were carried out in VBM reactor to evaluate the effect of stirring speed (100-200 
rpm), number of spheres (0-30) and temperature (40-46°C) on saccharification of 
deacetylated cellulignin and fermentation efficiency by Kluyveromyces marxianus NRRL 
Y-6860 in semisynthetic media. After defining the significant variables, experiments were 
carried out in VBM reactor by SSF configuration in batch and fed-batch operational modes. 
In batch SSF at 8% solids, was obtained an ethanol concentration of 23.1 g/L, with a process 
efficiency (ƞ) of 89.8%, and volumetric productivity (QP) of 1.6 g /L.h, in the following 
operating conditions: 200 rpm, 18 spheres and 41.5 °C. However, by increasing solids 
content to 24%, both parameters (ƞ and QP) were decreased by 50%. In order to improve the 
process parameters to 24% solids, fed-batch experiments were performed. In the best 
substrate feeding policy was produced 52.3 g/L ethanol (ƞ = 67,5%) in 48-h process (QP = 
1.1 g/L.h). The lignin-rich fractions from the alkaline liquor and from fed-batch fermentation 
residue were characterized regarding its chemical composition and physical properties and 
analyzed for antioxidant activity. Based on these results were suggested possible 
applications for both lignin-rich residues. Finally, considering the mass balance from all rice 
straw processing steps, a techno-economic analysis was assessed using SuperPro Designer 
software. The simulation procedures have indicated that, for all evaluated scenarios, the acid 
pretreatment step had the highest impact on operating costs, followed by the fermentation 
steps (xylose and glucose). It was also shown that xylose conversion into xylitol provided a 
better payback rather than its conversion into ethanol. Therefore, to attain a viable and 
profitable process for this type of rice straw based biorefinery, in addition to the 
diversification of products obtained from the sugary fractions, it is crucial to explore the 
potential of lignin-rich streams. 
 
Keywords: Ethanol; Rice straw; Deacetylation; Non-conventional reactor; Techno-
economic analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Um dos maiores desafios da sociedade atual é conciliar a crescente demanda de 

energia para as necessidades industriais e de transportes com a sustentabilidade. O uso 

indiscriminado de combustíveis fósseis tem sido apontado como um dos principais motivos 

para as mudanças climáticas, que causam um impacto significativo nos ecossistemas. Neste 

contexto, a busca de alternativas para suprir a demanda energética de forma sustentável tem 

sido uma das principais preocupações estratégicas de políticas mundiais. 

Os materiais lignocelulósicos, que se referem à biomassa vegetal lignificada, 

constituem uma fonte abundante e renovável de matéria-prima, a partir dos quais podem ser 

obtidos diversos produtos de interesse comercial. Neste sentido, a produção de etanol a partir 

da biomassa lignocelulósicas tem sido considerada uma das possíveis alternativas frente aos 

combustíveis derivados de petróleo. Entretanto, para uma efetiva utilização destes materiais 

em aplicações biotecnológicas, são requeridas etapas de pré-tratamentos para promover o 

fracionamento dos seus principais constituintes (celulose, hemicelulose e lignina). O tipo e 

as condições das etapas de pré-tratamento direcionam as demais etapas do processamento 

da biomassa lignocelulósica.  

A combinação de diferentes tipos de pré-tratamentos tem sido muito explorada 

visando maximizar o rendimento de recuperação de açúcares a partir destes materiais. Uma 

alternativa promissora consiste em realizar uma etapa prévia de desacetilação, em condições 

alcalinas, anterior ao pré-tratamento ácido. Esta estratégia permite a obtenção de duas 

correntes principais com características desejáveis: 1) o hidrolisado hemicelulósico 

contendo as pentoses (C5) com reduzido teor de inibidores e 2) um sólido rico em celulose 

mais susceptível à hidrólise enzimática para obtenção de glicose (C6). 

Diferentes condições e modos de operação de processo têm sido sugeridas com o 

objetivo de aumentar a eficiência de conversão da celulose a etanol. Por exemplo, a 

realização do processo empregando a sacarificação e fermentação simultânea (SSF) permite 

reduzir a inibição ao pelo complexo enzimático, uma vez que a glicose é continuamente 

removida do meio pelo micro-organismo. Reatores não convencionais, com novas 

concepções de design e de impelidores, também têm sido estudados para a condução da 

sacarificação e fermentação a partir de elevados teores de biomassa. Além do uso de reatores 

e impelidores não convencionais, a condução do processo por batelada alimentada também 

tem sido empregada com o objetivo de superar os desafios relacionados ao processamento 

da biomassa em elevados teores de sólidos. 
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Dentre deste contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo estudar a 

produção de etanol por SSF a partir da palha de arroz em um reator agitado não 

convencional, denominado Moinho de Bolas Vertical (MBV), de caráter inovador por 

utilizar agentes de cisalhamento para o processamento da biomassa lignocelulósica neste 

modo de condução. As frações ricas em lignina geradas durante o processamento proposto 

para a palha de arroz foram recuperadas, caracterizadas e analisadas quanto às propriedades 

físicas e ao potencial antioxidante. Foi também objetivo deste trabalho realizar uma 

avaliação técnico-econômica a partir dos resultados experimentais alcançados durante todo 

o processamento da palha de arroz, aplicando o conceito de biorrefinaria para o 

aproveitamento integral desta biomassa lignocelulósica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Matérias-primas lignocelulósicas 

 

 

Os materiais lignocelulósicos, que se referem à biomassa vegetal lignificada como 

resíduos agrícolas e florestais, constituem uma fonte abundante e renovável de matéria-

prima. Estes materiais são formados por frações poliméricas de carboidratos, denominados 

celulose e hemicelulose, e por uma estrutura complexa de compostos aromáticos 

denominada lignina, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Representação esquemática da estrutura dos materiais lignocelulósicos. 

 

 Fonte: Modificado de Rubin (2008). 
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A celulose, o principal constituinte dos materiais lignocelulósicos, é o polímero 

natural mais abundante encontrado no planeta terra (BAUER; IBÁÑEZ, 2014). Este 

polímero é formado por resíduos de glicose unidos por ligação β-(1→4), tendo como 

unidades repetitivas a molécula de anidrocelobiose. Como resultado da geometria desta 

ligação β-(1→4), em torno da qual há um giro de 180°, a molécula de celulose forma uma 

cadeia linear e não-ramificada (ZHANG; HIMMEL; MIELENZ, 2006).  Na parede celular 

de vegetais, estas moléculas formam microfibrilas compostas de 30 a 36 cadeias de celulose 

com mais de 14.000 moléculas de glicose. Estas microfibrilas são estabilizadas por ligações 

de hidrogênio e forças de Van der Waals que promovem a sua agregação de maneira 

ordenada, formando uma estrutura cristalina com elevada resistência à tensão e insolúvel em 

um grande número de solventes. Além das regiões cristalinas, verifica-se também regiões 

menos ordenadas (amorfas) na superfície da microfibrila de celulose (HU; RAGAUSKAS, 

2012).  A Figura 2 mostra um modelo esquemático da organização estrutural da celulose em 

diferentes níveis, onde são apresentados a microfibrila de celulose (Figura 2A), o modelo de 

36 cadeias da fibrila elementar, de acordo com a proposta de Ding e Himmel (2006) (Figura 

2B), e as ligações de hidrogênio intra e intermoleculares dos resíduos de glicose (Figura 2C). 

 

Figura 2 - Esquema da estrutura da celulose em diferentes níveis.  

 

Fonte: Adaptado de Himmel et al. (2007). 

 

A hemicelulose é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, compondo 

de 15 a 35% da biomassa lignocelulósica. Entretanto, ao contrário da celulose, a 
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hemicelulose é um heteropolímero amorfo, composto por pentoses (β-D-xilose, α-L- 

arabinose), hexoses (β-D-manose, β-D-glicose, α-D-galactose), além de ramificações de 

cadeia lateral em substituição às suas hidroxilas, geralmente compostos por grupos acetil e 

ácidos urônicos como α-D- glucurônico, α-D-4-O-metilgalacturônico e α-D-galacturônico. 

A composição da hemicelulose varia com o tipo de material lignocelulósico, podendo ser 

agrupadas em três tipos principais, formados por mananas, xiloglucanas e xilanas (GÍRIO et 

al., 2010). 

 As mananas, são formadas por um esqueleto principal de manose e/ou glicose unidos 

por ligação glicosídica β-(1→4), com eventuais resíduos de galactose substituídos na 

posição 6 desses açúcares, e são comuns em madeiras duras. Além disso, alguns grupos, 

podem conter substituições de grupos acetil nas posições C2 e C3, classificando-os, portanto, 

como O-acetil-galactomananas (GÍRIO et al., 2010). Já as xiloglucanas são constituídas por 

uma cadeia principal de resíduos glicose, também unidas por ligações glicosídicas do tipo 

β-(1→4), mas com resíduos de xilose ligados ao carbono 6 dos monômeros da cadeia 

principal, e estão presentes em plantas dicotiledôneas (GÍRIO et al., 2010; PARIS; 

CARDOSO; FONSECA, 2014). 

As xilanas, por sua vez, são encontradas na parede celular de diversos tipos de cereais 

e gramíneas. O esqueleto principal das xilanas é formado por unidades de 1,4-β-D-

xilopiranosil, e os subgrupos são definidos com base nas ramificações que podem ser 

constituídas de resíduos de ácido glucurônico (glucoronoxilanas), arabinose 

(arabinoxilanas), ou ambos (arabinoglucuronoxilanas), além de resíduos de grupos acetil 

ligados aos carbonos 2 e 3 (EBRINGEROVÁ, 2005; GÍRIO et al., 2010). Um aspecto 

particular das arabinoxilanas e arabinoglucuronoxilanas é a presença de ácidos fenólicos 

(principalmente ferúlico e p-cumárico) esterificados na posição O-5 de resíduos de α-ʟ-

arabinofuranosil, conforme mostrado no esquema da Figura 3. Os ácidos hidroxicinâmicos 

(ferúlico e p-cumárico) estão ligados tanto nos resíduos de arabinose da hemicelulose quanto 

à lignina, e, portanto, fazem uma ligação cruzada entre estes dois componentes da biomassa. 
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Figura 3 - Representação esquemática da estrutura da hemicelulose do tipo glucuronoarabinoxilana. 

 

 Fonte: Adaptado de Bocchini-Martins et al. (2011) 

 

A lignina, que constitui de 15 a 25% da matéria seca da biomassa vegetal, é uma 

macromolécula amorfa constituída de unidades fenólicas e alifáticas, que interage com a 

celulose e a hemicelulose conferindo a rigidez estrutural e a resistência à degradação química 

e biológica dos materiais lignocelulósicos (BALAT, 2011; BURANOV; MAZZA, 2008). 

As unidades formadoras da lignina são os seguintes álcoois aromáticos (monolignóis): álcool 

coniferil, sinapil e p-cumaril, os quais dão origem, respectivamente, às seguintes unidades 

de fenilpropano: guaiacil (G), siringil (S) e p-hidroxifenil (H), conforme apresentado na 

Figura 4.  

 

Figura 4 - Unidades precursoras da lignina. 

 

Fonte: Adaptado de Hu e Ragauskas (2012) 
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A proporção entre estas unidades de fenilpropano é um critério de classificação entre 

os diferentes tipos de lignina, que, por sua vez, estão relacionados a diferentes tipos de 

materiais lignocelulósicos. Por exemplo, a lignina de coníferas contém quase que 

exclusivamente os derivados de álcool coniferil, sendo classificada como lignina G. Já as 

unidades estruturais da lignina de folhosas são derivadas dos álcoois coniferil e sinapil, 

sendo classificadas como lignina GS, enquanto a lignina de gramíneas são classificadas 

como HGS por apresentarem os três precursores em sua estrutura, além dos ácidos 

hidroxicinâmicos (ferúlico, p-cumárico e sinapínico) (BURANOV; MAZZA, 2008; HU; 

RAGAUSKAS, 2012).  

A Figura 5 mostra uma representação estrutural da lignina, cujas unidades 

formadoras são unidas por diversos tipos de ligações covalentes. A ligação mais comum é a 

do tipo éter β-O-4, formada entre o carbono β da cadeia alquílica e o quarto carbono do anel 

aromático, destacada em azul na Figura 5. O outro tipo de ligação destacada na Figura 5, em 

rosa, trata-se de uma ligação do tipo éster, que é clivada facilmente em condições alcalinas. 

O rompimento destas duas ligações destacadas promove a despolimerização da lignina, já 

que estas são as ligações mais susceptíveis a ataques químicos em comparação às ligações 

carbono-carbono (β-β, β-5, 5-5 e β-1), além de outras ligações éter, do tipo α-O-4 e 5-O-4 

(BECKHAM et al., 2016; BOERJAN; RALPH; BAUCHER, 2003; CHAKAR; 

RAGAUSKAS, 2004) 

 

Figura 5 - Representação estrutural da lignina, evidenciando exemplos de ligações éster (em rosa) 
e éter β-O-4 (em azul). 

 

Fonte: Adaptado de  Beckham et al. (2016) 
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De acordo com Sun et al. (2002), o tipo de ligação dos ácidos hidroxicinâmicos com 

a lignina (éter ou éster) é dependente do tipo de biomassa lignocelulósica. Dentre diversos 

tipos de materiais, incluindo madeira e palhas de arroz, trigo, centeio, cevada e de milho, 

estes autores reportaram que a maioria das interações com a lignina foi do tipo éter para o 

ácido ferúlico (de 51,6 a 68,3%) e do tipo éster para o ácido p-cumárico (de 67,0 a 83,5%). 

A Figura 6 mostra as possíveis ligações do tipo éter dos ácidos hidroxicinâmicos com a 

lignina, investigadas em entrenós de centeio por Lam, Kadoya e Iiyama (2001). Estes autores 

verificaram que mais de 80% das ligações éter foram na posição benzil (α-éter, Figura 6a) 

tanto para o ácido ferúlico quanto para o p-cumárico. 

 

Figura 6 - Possíveis ligações do tipo éter entre a lignina e ácidos hidroxicinâmicos. 

 

Fonte: Adaptado de Lam, Kadoya e Iiyama (2001). 

 

Em geral, as matérias-primas lignocelulósicas são divididas em três categorias: 1) 

resíduos agrícolas ou agroindustriais, 2) resíduos florestais e 3) culturas dedicadas para a 

geração de energia. Dentre estas três categorias citadas, os resíduos agrícolas são 

considerados mais sustentáveis por serem originados a partir de culturas empregadas para a 

produção de alimentos, e, portanto, não competem com estes pelo espaço para plantação, 

como ocorre para as demais categorias (DEMAIN; LIN; TANAKA, 2006). De acordo com 

Ullah et al. (2015), as principais fontes de resíduos agroindustriais são: arroz, cana-de-
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açúcar, milho, trigo, soja, amendoim, algodão, mandioca, entre outros. Desta forma, estes 

resíduos agroindustriais podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis considerando a sua conversão em produtos de interesse comercial. 

Dentro deste contexto, há um crescente interesse focado na produção de 

biocombustíveis a partir dos materiais lignocelulósicos, que podem ser realizados por 

diferentes processos tecnológicos que incluem as vias termoquímicas (combustão, 

gaseificação, pirólise e hidrotérmica) e as via bioquímicas (fermentação e digestão 

anaeróbia) (ULLAH et al., 2015). Dentre os possíveis biocombustíveis que podem ser 

obtidos a partir da biomassa lignocelulósica, destaca-se o etanol, que possui uma importante 

vantagem para uso como combustível automotivo por não requerer grandes alterações nas 

formas de distribuição e transporte, bem como no modo de abastecimento atualmente 

utilizado, aproveitando a infraestrutura já existente para a gasolina. O etanol combustível 

contém 35% de oxigênio, o que reduz a emissão de partículas e óxidos de nitrogênio durante 

a sua combustão, quando comparado à gasolina (DEMRBAŞ, 2005).  

A grande maioria do etanol combustível produzido atualmente no mundo provém de 

fontes açucaradas, principalmente da cana-de-açúcar no Brasil ou do amido de milho nos 

Estados Unidos da América (EUA), sendo estes dois os principais produtores. 

Historicamente, o Brasil foi o principal produtor de etanol combustível, a partir do 

lançamento do programa Pró-álcool em meados de 1970. No entanto, a partir de 2005, os 

EUA superaram o Brasil como o maior produtor mundial de etanol, mantendo-se até os dias 

atuais. De acordo com a estimativa da Renewable Fuels Association (RFA) a produção 

mundial de etanol no ano de 2015 foi de 97 bilhões de litros, sendo que 85% deste valor 

refere-se à produção de Estados Unidos e Brasil, com 58 e 28%, respectivamente (Figura 7). 

A produção de etanol mundial poderia ser fortemente incrementada se, de fato, os 

materiais lignocelulósicos fossem utilizados como matéria-prima para este fim. De acordo 

com Zabed et al. (2016) o potencial de produção de etanol a partir dos resíduos 

agroindustriais é de 442 bilhões de litros, considerando todos os resíduos agroindustriais 

gerados no mundo, dos quais aproximadamente 95% se referem às quatro principais culturas 

cultivadas pelo homem: arroz, trigo, milho e cana-de-açúcar.  
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Figura 7 - Produção mundial de etanol no ano de 2015 

 

Fonte: Arquivo pessoal, a partir dos dados da Renewables Fuels Association (RFA, 2016). 

 

 

2.1.1. Palha de arroz 

 

 Um dos mais abundantes resíduos lignocelulósicos da atividade agrícola no mundo 

é a palha de arroz, cujo montante gerado por ano é estimado em cerca de 685 milhões de 

toneladas (LIM et al., 2012).  O arroz é uma planta monocotiledônea do gênero Oryza, que 

consiste de duas espécies cultivadas e 21 espécies selvagens. As duas espécies cultivadas, 

Oryza sativa e Oryza glaberrism são originárias da Ásia e da África, respectivamente. 

Entretanto, apenas a espécie O. sativa é amplamente cultivada em todos os continentes, em 

cerca de 112 países diferentes, e constitui um importante alimento básico para cerca de 

metade da população mundial, sendo o continente Asiático responsável por mais de 90% da 

produção mundial (KHUSH, 1997; LIM et al., 2012). 

Tabela 1 apresenta os dados relativos à produção de arroz nas regiões do Mundo, 

assim como a estimativa dos subprodutos gerados, palha e casca, expressos em milhões de 

toneladas. Em geral, os resíduos agrícolas (restos da biomassa vegetal) podem ser divididos 

em duas categorias: 1) os resíduos da colheita (ou cultura) e 2) os resíduos agroindustriais. 

Os resíduos das culturas se referem aos resíduos da planta que permanecem no campo após 

a colheita, enquanto que os resíduos agroindustriais são os subprodutos dos processos pós-

colheita, que podem ser gerados nos processos de limpeza, peneiramento e moagem. Na 
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indústria de arroz o principal resíduo de cultura é a palha (o caule da planta que sobra como 

o resíduo no campo após a colheita do grão), enquanto a casca (camada externa da semente 

do arroz que é removida durante o processo de moagem) constitui um resíduo agroindustrial  

(LIM et al., 2012). 

 

Tabela 1 - Produção de arroz e seus subprodutos (em milhões de toneladas) 

Regiões Quantidade colhida Palha * Casca ** 

África 24,51 24,51 4,90 

Américas 38,10 38,10 7,62 

Ásia 618,24 618,24 123,65 

Europa 4,10 4,10 0,82 

Oceania 0,29 0,29 0,06 

Total mundial 685,24 685,24 137,05 

*Calculado com uma razão de 1; **Calculado com uma razão de 0,2; de acordo com Lim et al. 
(2012);  
 

 

 Em muitos países, especialmente na Ásia, a prática da queima da palha de arroz em 

campo aberto ainda é utilizada após a colheita. Por exemplo, na Tailândia durante a 

temporada de colheita (entre Novembro e Dezembro), foram queimadas no campo cerca de 

90% da palha de arroz gerada (TIPAYAROM; THI; OANH, 2007). Esta prática gera um 

desperdício de energia e constitui uma ameaça ao ambiente pela emissão de gases como 

CO2, CO, CH4, NOx e SO2, comprometendo também a saúde da população  (CHANG, 2013). 

A palha de arroz é um material lignocelulósico fibroso, que difere da maioria dos 

resíduos de biomassa pelo seu alto conteúdo de dióxido de silício (SiO2), o que confere uma 

elevada recalcitrância, ou resistência à degradação. O conteúdo de cinzas em peso seco pode 

variar de 13 a 20% em função do estado de conservação da palha após a colheita 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2005). De acordo com Roberto, Mussatto e Rodrigues (2003), 

a palha de arroz é composta por celulose (43 %), hemicelulose (23 %), lignina (17%) e cinzas 

(11 %). Porém, segundo Binod et al. (2010), a composição química da palha de arroz pode 

variar substancialmente de acordo com a região e a estação do ano em que ocorreu a colheita.  

 Uma vez que a palha de arroz contém um elevado teor de celulose e hemicelulose 

(acima de 60%), que são frações ricas em açúcares, este material constitui um resíduo em 

potencial para a produção de diversos produtos biotecnológicos, incluindo o etanol 
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combustível. Sendo assim, o aproveitamento sustentável deste resíduo tem sido amplamente 

estudado (OBEROI et al., 2012; ROBERTO; MUSSATTO; RODRIGUES, 2003; 

YOSWATHANA et al., 2010). Vale a pensa ressaltar que esta biomassa encontra-se 

largamente disponível na região em que está localizada a Escola de Engenharia de Lorena 

da Universidade de São Paulo (EEL-USP). De acordo com dados do Instituto de Economia 

Agrícola do Estado de São Paulo (IEA-SP), a região do Vale do Paraíba produziu 54,3 mil 

toneladas de arroz irrigado no ano de 2015, em que as cidades de Lorena, Guaratinguetá, 

Cruzeiro, Aparecida, Cachoeira Paulista e Canas contribuíram com aproximadamente 37 %, 

o que corresponde a uma produção de 19,8 mil toneladas (IEA-SP, 2016). 

 

 

2.2.  Processamento dos materiais lignocelulósicos 

 

 

Os principais desafios para a efetiva utilização dos materiais lignocelulósicos estão 

relacionados à complexidade da sua estrutura, em que os polímeros de carboidratos estão 

densamente envolvidos pela lignina. Sendo assim, para o aproveitamento dos materiais 

lignocelulósicos são necessárias diversas etapas que visam o fracionamento seletivo dos seus 

constituintes para que estes possam ser adequadamente convertidos nos produtos de 

interesse. De acordo com Behera et al. (2014), as tecnologias de processamento da biomassa 

lignocelulósica devem considerar tanto as características inerentes a cada tipo de material, 

como os teores de carboidratos, lignina e cinzas, quanto a finalidade pretendida. A seguir, 

são descritas as principais etapas do processamento da biomassa com vistas à obtenção de 

etanol. 

 

 

2.2.1. Pré-tratamento 

 

 

O pré-tratamento é de fundamental importância para alterar a composição química e 

estrutural da biomassa lignocelulósica, uma vez que a presença e o arranjo da lignina, 

hemicelulose, pectina, cinzas e demais componentes constituem barreiras físicas que 

protegem a celulose da degradação por micro-organismos ou enzimas (ZHAO; ZHANG; 

LIU, 2012). Dentro deste contexto, diversos métodos de pré-tratamentos têm sido 



35 

 

desenvolvidos nas últimas décadas com o objetivo de obter os açúcares que compõem a 

estrutura da celulose e da hemicelulose, para que estes possam convertidos a diversos 

produtos por vias fermentativas (SILVERSTEIN et al., 2007).  

De acordo com Sun e Cheng (2002), o pré-tratamento de materiais lignocelulósicos 

deve atender às seguintes exigências: (1) evitar a degradação ou perda de carboidratos; (2) 

aumentar a liberação de açucares durante a hidrólise enzimática da celulose; (3) diminuir a 

formação de inibidores para os processos subsequentes de hidrólise e fermentação; e (4) ser 

viável economicamente. Deve-se, ainda, atentar para a recuperação da hemicelulose visando 

à obtenção de maiores teores de açúcares fermentescíveis, e para a recuperação da lignina, 

de preferência em frações separadas que permitam o direcionamento destas para diferentes 

fins (ALVIRA et al., 2010). 

Geralmente, nas etapas de pré-tratamento são empregados métodos físicos e 

químicos, ou combinações destes. Em relação aos métodos físicos, a moagem é comumente 

empregada como uma etapa inicial para a redução do tamanho das fibras, aumentando a área 

superficial do substrato para as etapas seguintes (DA SILVA et al., 2010; YU; WU, 2011). 

Entretanto, também são descritos na literatura a utilização de processos de moagem como 

etapas posteriores e/ou em combinação com outros pré-tratamentos químicos (CHEN et al., 

2014; MIURA et al., 2012).  Quanto aos métodos físico-químicos destacam-se os processos 

de explosão a vapor (ROCHA et al., 2012) e auto hidrólise (ROMANÍ; GARROTE; 

PARAJÓ, 2012), enquanto nos processos químicos são comumente empregadas soluções 

alcalinas (MCINTOSH; VANCOV, 2011) e ácidas (ROBERTO; MUSSATTO; 

RODRIGUES, 2003), além da utilização de solventes orgânicos (ROLLIN et al., 2011), 

líquidos iônicos (GAO et al., 2014a) e agentes oxidantes (SANNIGRAHI et al., 2012). 

Dentre os diferentes pré-tratamentos químicos empregados, aqueles que utilizam soluções 

ácidas e alcalinas são os mais difundidos (BENSAH; MENSAH, 2013; KIM; LEE; KIM, 

2016) e, portanto, serão melhor detalhados a seguir. 

 

 

2.2.1.1. Pré-tratamento ácido 

 

 

O pré-tratamento empregando soluções de ácido diluído são geralmente realizados 

em uma faixa de temperatura de 120 a 210 °C, com concentrações de ácido inferiores a 4 % 

(m/v) e tempos de residência que variam de poucos segundos a algumas horas. Dentre os 
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ácidos empregados (incluindo sulfúrico, clorídrico, nítrico, fosfórico e peracético), o ácido 

sulfúrico é o mais utilizado devido ao seu menor custo e eficácia em comparação aos demais 

(CARA et al., 2008; ZU et al., 2014). 

No processo de hidrólise ácida, a porção hemicelulósica é prioritariamente 

solubilizada pela hidrólise com ácido diluído devido à sua estrutura heterogênea, amorfa e 

de baixa massa molar. De acordo com (BINOD et al., 2010), a remoção parcial da 

hemicelulose torna a celulose mais exposta e, portanto, mais susceptível à ação enzimática. 

Apesar da relativa seletividade da conversão da hemicelulose, a hidrólise dos materiais 

lignocelulósicos por ácido diluído inevitavelmente gera uma variedade de subprodutos 

indesejáveis. O tipo e a quantidade destes subprodutos, dentre os quais destacam-se aqueles 

provenientes da degradação de carboidratos (furfural, hidroximetilfurfural e ácido fórmico) 

e outros de origem da própria estrutura lignocelulósica (ácido acético e compostos 

fenólicos), irá depender das condições do tratamento e da matéria-prima empregada 

(PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000). Estes subprodutos são considerados 

inibidores da fermentação, e, dependendo da concentração, podem diminuir ou até mesmo 

inibir a bioconversão dos açúcares ao produto de interesse (JÖNSSON; ALRIKSSON; 

NILVEBRANT, 2013).  

De acordo com a literatura, a eficiência da recuperação da hemicelulose empregando 

a hidrólise com ácido diluído é dependente do tipo de matéria-prima e das condições 

operacionais impostas, tais como tempo de reação, temperatura e concentração do ácido. Por 

exemplo, Roberto, Mussatto e Rodrigues (2003) ao avaliarem o efeito da concentração de 

ácido sulfúrico (1,0 a 1,6 % m/v) e do tempo de reação (10 a 30 minutos) sobre a remoção 

da hemicelulose da palha de arroz, os autores observaram uma variação de 65 a 88 % na 

recuperação de xilose e de 3,2 a 4,7 na seletividade (g de xilose/g de glicose) no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz. Neste trabalho, os autores selecionaram a melhor condição 

de hidrólise com ácido diluído para a recuperação e seletividade de xilose no hidrolisado 

hemicelulósico, levando em consideração a menor geração de subprodutos inibitórios da 

fermentação (furfural, hidroximetilfurfural e ácido acético). Nas condições selecionadas, 

H2SO4 (1 % m/v) e tempo de reação de 27 minutos, os autores obtiveram uma recuperação 

de 77% de xilose e uma seletividade de 5 g de xilose/g de glicose.  

Kim et al. (2012) também estudaram a recuperação de açúcares a partir da palha de 

arroz empregando a hidrólise com ácido diluído. Os autores avaliaram o efeito de uma ampla 

faixa de temperatura (90 a 190 °C), concentração de ácido sulfúrico (0,5 a 2,3% m/v) e tempo 

de reação (1 a 19 minutos) sobre a eficiência de hidrólise da xilana. Neste trabalho os autores 
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reportaram que a máxima eficiência de hidrólise da xilana (76,3%) foi encontrada na 

condição de 142 °C, empregando solução de H2SO4 a 1,2% (m/v) por 11,6 minutos 

Além do efeito sobre a hidrólise da fração hemicelulósica da biomassa, os efeitos do 

pré-tratamento com ácido diluído sobre o rendimento de conversão enzimática da celulose 

também têm sido reportados na literatura. Hsu et al. (2010) avaliaram diferentes condições 

do pré-tratamento de palha de arroz com ácido sulfúrico, variando a concentração do ácido 

(0,5 a 1 % m/v), temperatura (160 a 190 °C) e tempo de reação (1 a 25 minutos), o que 

permitiu diferentes fatores de severidade (1,5 a 2,6). A hidrólise enzimática da fração sólida 

resultante aumentou de 60 para 85 % com o aumento da severidade de 1,5 para 2,6, 

respectivamente. De acordo com os autores a remoção eficiente de xilana (na faixa de 80 a 

96%) foi o fator preponderante que permitiu os melhores resultados de sacarificação 

enzimática, enquanto que os teores de lignina não foram diretamente correlacionados com o 

aumento da conversão da celulose nos ensaios de digestibilidade enzimática. 

Cara et al. (2008) trabalhando com poda de oliveira, investigaram o efeito das 

condições de pré-tratamento ácido sobre a de hidrólise da hemicelulose e também sobre a 

digestibilidade enzimática do sólido obtido. Os autores reportaram que os melhores 

resultados para as respostas avaliadas foram obtidos em condições distintas. Por exemplo, a 

máxima eficiência de hidrólise da hemicelulose (83%) foi obtida empregando 1% (m/v) de 

H2SO4 sob 170 °C por 10 minutos, enquanto que o rendimento de conversão da celulose a 

partir do sólido foi máximo (76,5%) em condições mais severas de pré-tratamento ácido 

(1,4% m/v de H2SO4 sob 210 °C por 10 minutos). Assim, os autores verificaram que uma 

condição intermediária de pré-tratamento ácido (1,0% de H2SO4 sob 180 °C por 10 minutos) 

possibilitou a máxima obtenção de açúcares tanto no hidrolisado hemicelulósico quanto no 

enzimático (75% de eficiência total). 

Benjamin, Cheng e Görgens (2014), ao estudar as condições de pré-tratamento ácido 

em seis diferentes variedades de bagaço de cana-de-açúcar, também verificaram a 

necessidade de definir uma condição de compromisso para uma melhor recuperação de 

açúcares tanto no hidrolisado hemicelulósico quanto na hidrólise enzimática do sólido 

resultante. Os autores reportaram que a recuperação total de açúcares (de 55 a 75%) foi 

favorecida nas amostras pré-tratadas que apresentaram a maior razão carboidrato/lignina e o 

menor teor de cinzas. Além disso, os autores verificaram que as condições ótimas para a 

recuperação total de açúcares variaram pouco em função das diferentes amostras de bagaço 

de cana-de-açúcar avaliadas, sendo a concentração de H2SO4 de 0,45% a 0,7% m/v, a 

temperatura de 176 a 189 °C e o tempo de residência de 8 a 12 minutos. 
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2.2.1.2. Pré-tratamento alcalino 

 

 

Os principais reagentes utilizados no pré-tratamento alcalino da biomassa 

lignocelulósica são NaOH, KOH, Ca(OH)2, NH4OH, solução de amônia, além de 

combinações destes com H2O2 (CABRERA et al., 2014; PARK et al., 2010; PHITSUWAN 

et al., 2016; YU et al., 2016). Em contato com a biomassa lignocelulósica, as soluções 

alcalinas realizam a ruptura das ligações éster entre a lignina e a hemicelulose (Figura 8), e, 

devido ao rompimento das ligações de hidrogênio intermoleculares entre estes componentes, 

diminuem o grau de polimerização e a cristalinidade da celulose (HAQUE et al., 2013).  

 

Figura 8 - Saponificação do complexo lignina-carboidrato no pré-tratamento alcalino. 

 

Fonte: Adaptado de Hu e Ragauskas (2012) 

 

O pré-tratamento alcalino também promove a degradação da lignina devido à 

clivagem de ligações α- e β-aril éter entre as unidades formadoras deste heteropolímero e a 

remoção de grupos substituintes acetil e ácido urônico na hemicelulose. A Figura 9 apresenta 

o mecanismo de hidrólise do grupo acetil em meio alcalino. Devido a força nucleofílica dos 

íons hidróxido, o ataque ao átomo da carbonila do grupo acetil é espontâneo, formando um 

intermediário tetraédrico. Este intermediário é então colapsado com a perda do grupo 

abandonador (OX-), o qual age como uma base desprotonando o ácido acético com a 

formação de acetato (PATIL, 2012). A remoção destes grupos laterais também promove o 

aumento da acessibilidade das enzimas à celulose e à hemicelulose (HU; RAGAUSKAS, 

2012). 
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Figura 9 - Mecanismo de hidrólise do grupo acetil em meio alcalino. 

 

 Fonte: Adaptado de Patil (2012) 

 

Dependendo das condições do tratamento alcalino, uma quantidade significativa da 

hemicelulose também pode ser solubilizada ou, pelo menos, sofrer modificações estruturais. 

He et al. (2008) caracterizaram a hemicelulose da palha de arroz antes e após o pré-

tratamento com NaOH (6 g de NaOH para 100g de palha de arroz e 80g de água destilada), 

empregando a técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR). Os autores verificaram que as amostras apresentaram estruturas similares, mas com 

diferentes grupos funcionais e ligações, indicando degradação intra e intermolecular da 

hemicelulose durante o pré-tratamento alcalino. Recentemente, ao estudar o pré-tratamento 

de palha de milho com NaOH, Karp et al. (2014) verificaram uma forte dependência entre a 

remoção de xilana e a carga de álcali empregada. Estes autores reportaram um aumento na 

solubilização de xilana de 15 para 40%, em relação ao teor inicial, quando a carga de NaOH 

foi aumentada de 35 para 660 mg/g de biomassa.  

Com relação aos efeitos do pré-tratamento alcalino sobre a celulose, diversos autores 

têm observado um aumento na cristalinidade da celulose após o pré-tratamento alcalino (DE 

SOUZA FILHO et al., 2016; KARP et al., 2015; SARATALE; OH, 2015), enquanto outros 

observaram diminuição da cristalinidade (SAHARE et al., 2012), dependendo das condições 

empregadas. Por exemplo, Haque et al. (2013), estudando o efeito das condições de pré-

tratamento alcalino sobre as modificações estruturais de Miscanthus sinensis, verificaram 

que o índice de cristalinidade da celulose (CrI) aumentou de 57,4 para 69,6 quando o material 

in natura foi tratado com 200 mg de NaOH/g de biomassa, a 105 °C por 10 minutos. 

Entretanto, quando o pré-tratamento foi conduzido com uma maior carga de NaOH (250 

mg/g de biomassa) na mesma condição de temperatura e tempo, o CrI foi diminuído para 

65,1. Segundo os autores, até a carga de 200 mg de NaOH o aumento do índice de 

cristalinidade foi devido à remoção de porções amorfas (incluindo a hemicelulose e também 
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a lignina). No entanto, para cargas acima de 250 mg de NaOH ocorreu também a degradação 

da celulose cristalina, o que contribuir para diminuir o índice de cristalinidade.  

De acordo com Fengel e Wegener (1989), a degradação de polissacarídeos em meio 

alcalino é devido à reação de “peeling” que ocorre somente no terminal redutor, de forma 

sucessiva à medida que um novo terminal redutor é gerado. Logo, esta reação não ocorre de 

forma rápida, mas, dependendo das condições, como temperaturas elevadas (entre 140 e 170 

°C), ocorre a reação de “peeling” secundário, que envolve a hidrólise randômica das ligações 

glicosídicas, causando uma elevada dissolução do polissacarídeo  

Devido a estes efeitos modificadores na biomassa, os pré-tratamentos alcalinos têm 

sido utilizados como estratégia para aumentar a acessibilidade das enzimas à celulose. Por 

exemplo, Kim e Han (2012) avaliando a influência da concentração de NaOH (1 a 4,0 % 

m/v, com relação sólido líquido 1:10), da temperatura (60 a 100 °C) e do tempo de reação 

(30 a 90 minutos) sobre a digestibilidade enzimática da palha de arroz, constaram que em 

todas as condições avaliadas ocorreu remoção parcial de lignina e que esta modificação do 

material se correlacionou de forma linear com o aumento na digestibilidade enzimática da 

celulose. Neste trabalho, o maior rendimento de hidrólise enzimática (85,5 %) foi obtido a 

partir das seguintes condições: solução de NaOH (4 % m/v) a 100 °C por 60 minutos. Este 

mesmo grau de digestibilidade (aproximadamente 90%) utilizando solução de NaOH a 4,0%, 

também foi encontrado em outro trabalho (WU et al., 2011). Porém, estes autores 

empregaram um material diferente (bagaço de sorgo) e em condições mais brandas de 

temperatura (25 °C) e em menor tempo (25 minutos). 

 

 

2.2.1.3. Combinação de pré-tratamento alcalino e ácido 

 

 

Recentemente, a combinação de diferentes tipos de pré-tratamento tem sido muito 

explorada com o objetivo de maximizar o rendimento de recuperação de açúcares a partir do 

material lignocelulósico em correntes separadas. De acordo com Weerasaia et al. (2014), 

esta estratégia de combinar etapas de pré-tratamento permite diminuir os fatores de 

severidade, tais como a concentração dos reagentes químicos e a temperatura empregadas.  

Diversos tipos de combinações de pré-tratamentos são encontrados na literatura, 

como, por exemplo, alcalino/ácido peracético (ZHAO; SONG; LIU, 2011), ácido 

diluído/amônia (KIM et al., 2013), hidrotérmico/amônia (KIM; LEE, 2006), ácido 
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diluído/alcalino (LEE et al., 2015) e explosão a vapor/alcalino (SUN et al., 2014). Em geral, 

os pré-tratamentos empregando ácidos são realizados em uma primeira etapa e objetivam a 

remoção da hemicelulose, enquanto que os alcalinos, em uma segunda etapa, visam a 

deslignificação do material previamente à sacarificação enzimática, como pode ser 

verificado nos trabalhos de Guo et al. (2013), Mussatto et al. (2008a) e OHGREN et al. 

(2007). Entretanto, uma das limitações desta estratégia de pré-tratamento sequencial é a 

formação de subprodutos inibitórios à fermentação no hidrolisado hemicelulósico, incluindo 

produtos de degradação de açúcar (furfural e 5-hidroximetilfurfural), produtos de 

degradação da lignina (ácido ferúlico, ácido p-cumárico, vanilina e álcool vanilil) e ácido 

acético (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). Dentre estes subprodutos, o ácido acético tem 

sido apontado como um dos mais importantes inibidores para as leveduras fermentadoras de 

pentoses, como Scheffersomyces stipitis (BELLIDO et al., 2011), Pachysolen tannophilus 

(HARNER et al., 2014) e até mesmo linhagens recombinantes de Saccharomyces cerevisiae 

(MARTÍN et al., 2002). 

Uma alternativa promissora consiste em realizar um pré-tratamento alcalino brando 

anterior ao pré-tratamento ácido, com o objetivo de remover seletivamente os compostos 

tóxicos antes que estes sejam solubilizados no hidrolisado hemicelulósico. Especificamente, 

este pré-tratamento alcalino brando visa remover os grupos acetil (desacetilação), com 

parcial solubilização da lignina, reduzindo assim a toxicidade do hidrolisado ácido obtido na 

etapa seguinte (CHEN et al., 2012a). Alguns trabalhos já demonstraram a eficiência desta 

estratégia de desacetilação na obtenção de um hidrolisado hemicelulósico com menor 

concentração de inibidores em diferentes tipos de biomassa, como álamo amarelo (KUNDU; 

LEE; LEE, 2015), grama de Kans (Saccharum spontaneum) (CHAUDHARY; SINGH; 

GHOSH, 2012), poda de oliveira (MOYA et al., 2016) e palha de milho (CHEN et al., 2012a, 

2012c; SHEKIRO et al., 2016). Além disso, também tem sido reportada a utilização da 

desacetilação como única etapa de pré-tratamento químico da biomassa, a qual, em uma 

segunda etapa, é submetida ao refinamento mecânico e então hidrolisada enzimaticamente 

dando origem a um “slurry” contendo uma mistura de glicose e xilose (CHEN et al., 2014, 

2016). 

Entretanto, pouco ainda se conhece sobre os impactos desta estratégia de 

desacetilação anterior à hidrólise ácida a partir da palha de arroz. 
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2.2.2. Hidrólise enzimática 

 

 

 Para que os açúcares presentes no material lignocelulósico sejam fermentados, é 

necessária a etapa de hidrólise dos polímeros de carboidratos, realizada por um grupo de 

enzimas (celulases) que atuam sinergicamente (i.e. de forma cooperativa) (WALKER; 

WILSON, 1991). O mecanismo amplamente aceito para a hidrólise enzimática da celulose 

envolve ações sinergísticas entre, pelo menos, três grupos maiores de celulases: (1) 

endoglucanases (EG, endo-1,4-D-glucanohydrolase ou EC 3.2.1.4.), que, randomicamente, 

atacam regiões de baixa cristalinidade da fibra de celulose, criando extremidades de cadeia 

livres; (2) exoglucanase ou celobiohidrolase (CBH, 1,4-β-D-glucan cellobiodehydrolase ou 

EC 3.2.1.91.), que remove unidades de celobiose a partir das extremidades livres; (3) β-

Glicosidase (EC 3.2.1.21.), que hidrolisa a celobiose para produzir glicose. Os micro-

organismos mais utilizados para a produção comercial de enzimas são os fungos 

filamentosos do gênero Trichoderma e Aspergillus. Estes fungos produzem um amplo 

espectro de enzimas, incluindo endoglucanases, exoglucanases, além de complexo de 

hemicelulases (endo-1,4-β-ᴅ-xilanases, 1,4-β-ᴅ-xilosidases, endo-1,4-β-ᴅ-mananases, 1,4-

β-ᴅ-manosidases, α-ᴅ-galactosidases, α-l-arabinofuranosidases, α-glucuronidases, acetil 

xilana esterases, e feruloil e ácido p-cumárico esterases) e outras enzimas acessórias, como 

as glicosídeo hidrolases pertencentes às famílias 9, 48 e 61 que são essenciais para a hidrólise 

da biomassa lignocelulósica. Estas enzimas atuam sinergisticamente para clivar as ligações 

da tanto da celulose quanto da hemicelulose (AGRAWAL et al., 2015; BERLIN et al., 2005).  

Atualmente, as empresas produtoras de enzimas como a Novozymes (Cellic CTec 2 

e 3), DuPont-Genencor (Accelerase 1500, XP, XC, BG e Duet) e Dyadic International 

(AlternaFuel CMAX, Dyadic CMAX) produzem preparações multi-enzimáticas para a 

obtenção de açúcares fermentescíveis de maneira mais eficiente. Algumas destas 

preparações enzimáticas mais avançadas contém altos teores de β-glicosidase e de proteínas 

pertencentes à classe das mono-oxigenases líticas de polissacarídeos (LPMO, do inglês lytic 

polysaccharide monooxygenases), que as torna menos susceptíveis à inibição pelo produto 

final, melhorando, assim, a performance global destes coquetéis enzimáticos (CANNELLA; 

JØRGENSEN, 2014). 

As LPMO’s que, no advento da sua descoberta, haviam sido classificadas como 

pertencentes à família GH61 (glicosil-hidrolase), foram reclassificadas e atualmente são 

denominadas AA9 (auxiliary activity) por possuírem ação oxidante ao invés de hidrolítica 
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(LEVASSEUR et al., 2013).  Esta enzima cliva as ligações intermoleculares da cadeia de 

glucana ao oxidarem os carbonos C1 e/ou C4, gerando um terminal não oxidado (redutor ou 

não redutor, dependendo do mecanismo da AA9) e um terminal com um resíduo oxidado, 

denominado ácido aldônico. Assim, esta classe de enzima cria sítios de reação para as 

celobiohidrolases de uma forma completamente diferente, uma vez que, aparentemente, as 

LPMO’s não necessitam de um sítio de ligação específico e, portanto, possuem potencial 

para romper mesmo a celulose cristalina (DIMAROGONA; TOPAKAS; 

CHRISTAKOPOULOS, 2012; HORN et al., 2012). No entanto, para agirem de maneira 

apropriada, as LPMO’s necessitam de outras moléculas doadoras de elétrons, que podem ser 

adicionados externamente (como ácido ascórbico ou glutationa), ou até mesmo compostos 

fenólicos solúveis e a própria lignina presente na matriz lignocelulósica (HORN et al., 2012; 

MÜLLER et al., 2015). A elucidação dos mecanismos envolvidos nas reações das LPMO’s 

e a determinação de aspectos estruturais destas enzimas têm sido recentemente explorados 

com o objetivo de melhorar ainda mais a sua eficiência catalítica (FRANDSEN et al., 2016; 

FROMMHAGEN et al., 2016). A Figura 10 apresenta uma representação esquemática da 

ação sinergísticas das cellulases, incluindo as LPMO’s. Recentemente, Beeson et al., 2015) 

propuseram a classificação das LPMO’s em três tipos, com base na habilidade em oxidar os 

terminais redutores ou não redutores da cadeia de glucana. De acordo com esta classificação, 

a LPMO tipo 1 oxida o carbono C1, a tipo 2 o carbono C4 e a tipo 3 oxida ambos, C1 e C4. 

 

Figura 10 - Esquema representativo da despolimerização da celulose pela ação das enzimas 
hidrolíticas e oxidativas. Abreviações: LPMO = mono-oxigenase lítica de polissacarídeo, CBH = 
celobiohidrolase. 

 

Fonte: Adaptado de Beeson et al. (2015) 

 

A hidrólise enzimática da celulose é um fenômeno de superfície em que deve ocorrer 

um contato físico direto entre as enzimas e o substrato (ARANTES; SADDLER, 2011) e é 

conduzida usualmente em condições brandas de pH (4,8) e temperatura (45 a 50 °C), com a 
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vantagem de não promover corrosão do reator, quando comparada ao processo de hidrólise 

ácida (PRASAD; SINGH; JOSHI, 2007). Muitos são os fatores que afetam a hidrólise 

enzimática da biomassa lignocelulósica, mas pode-se dividi-los em dois grupos: os 

relacionados às características estruturais do material (devido à estrutura física e composição 

química) e aqueles relacionados aos mecanismos de ação e interações das enzimas 

celulolíticas. Dentre estes, as características estruturais do material são os principais fatores 

limitantes da hidrólise enzimática da celulose, incluindo os conteúdos de lignina, 

hemicelulose, grupo acetil e proteínas da parede celular, o grau de cristalinidade e 

polimerização da celulose, o volume dos poros e a superfície acessível (ZHAO; ZHANG; 

LIU, 2012). Para superar essas limitações físicas, os pré-tratamentos da biomassa, como já 

mencionados, são requeridos para obter uma hidrólise eficiente do material. 

Segundo Rollin et al. (2011), o aumento da acessibilidade da celulose é mais 

importante do que a deslignificação do material. Estes autores demonstraram que altos níveis 

de deslignificação da gramínea Panicum virgatum (após o pré-tratamento com amônia), não 

resultaram em maior digestibilidade da celulose, uma vez que não ocorreu aumento da 

acessibilidade. Já o pré-tratamento do mesmo material com solventes orgânicos e 

inorgânicos (os quais promovem o rompimento das ligações de hidrogênio que mantêm as 

fibras de celulose ordenadas, sem remoção da lignina), tornou a celulose mais acessível, e 

resultou em maior digestibilidade mesmo com menores cargas de enzimas. 

De acordo com Jørgensen, Kristensen e Felby (2007), outros fatores também são 

conhecidos por inibir a atividade das celulases, como, por exemplo, os produtos derivados 

da lignina (vanilina, siringaldeído, além dos ácidos ferúlico, p-cumárico e siríngico) e da 

degradação açúcares (hidroximetilfurfural, furfural e ácido fórmico), que podem ser 

formados durante a etapa de pré-tratamento. Os efeitos destes compostos sobre a atividade 

de celulases e hemicelulases foram estudados por Panagioutou e Olsson (2007). Os autores 

concluíram que as celulases foram significativamente inibidas apenas pelo ácido fórmico, 

enquanto as hemicelulases foram inibidas não só por este ácido, mas também pelos ácidos 

vanílico e siríngico, além do siringaldeído. Entretanto, este efeito inibitório pode ser 

contornado com a lavagem do material pré-tratado para a remoção destes compostos. Por 

exemplo, Tengborg, Galbe e Zacchi (2001), trabalhando com uma madeira do grupo das 

coníferas (Picea abies), pré-tratada com vapor catalizado por SO2, reportaram um aumento 

de aproximadamente 30 % no rendimento de hidrólise enzimática do material lavado em 

relação à conversão enzimática obtida com o material não lavado. 
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2.2.3. Principais configurações para os processos fermentativos 

 

 

Existem diferentes configurações possíveis para os processos fermentativos 

empregando matérias-primas lignocelulósicas. Estas configurações dependem, 

prioritariamente, do tipo de pré-tratamento empregado (que pode gerar correntes separadas 

de pentoses e hexoses ou uma mistura deles) e do micro-organismo responsável pela 

bioconversão do(s) açúcar(es). De acordo com Paulova et al. (2015), vários aspectos devem 

ser levados em consideração de forma a selecionar a melhor combinação de operações 

unitárias visando alcançar uma eficiente produção de etanol a partir dos materiais 

lignocelulósicos, de forma a permitir a utilização completa da matéria-prima e dos seus 

subprodutos para garantir a viabilidade econômica do processo.  

A Figura 11 apresenta um diagrama esquemático que ilustra as principais 

configurações de processos fermentativos utilizadas para a obtenção de etanol.   

 

Figura 11 - Etapas do processo de produção de etanol em diferentes configurações. SHF: hidrólise 
e fermentação em separado; SSF: sacarificação e fermentação simultânea; SSCF: sacarificação e 
co-fermentação simultânea; CBP: bioprocesso consolidado. C6: hexoses; C5: pentoses. 

 

Fonte: Adaptado de Scully e Orlygsson (2014). 

 

A hidrólise e fermentação em separado (SFH) consiste em duas operações 

consecutivas: 1) a celulose é hidrolisada à glicose empregando um complexo enzimático 

celulolítico e 2) o hidrolisado contendo os açúcares monoméricos é então convertido a etanol 

nas etapas de fermentação (PAULOVÁ et al., 2015). De acordo com Olofsson, Bertilsson e 

Lidén  (2008), o processo SHF é geralmente conduzido em reatores separados, mas também 

pode ser realizado em um mesmo reator com o ajuste adequado das condições operacionais. 
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Ainda segundo estes autores, a vantagem da SHF é a possibilidade da realização de cada 

etapa em sua condição ideal (i.e., hidrólise enzimática a 45-50 °C e fermentação a 30 °C). 

No entanto, a principal desvantagem desta estratégia é a inibição que as enzimas sofrem pela 

liberação de glicose e celobiose durante a hidrólise, fazendo com que parte da celulose 

disponível não seja aproveitada no processo, diminuindo assim o rendimento da hidrólise. 

Segundo Ohgren et al. (2006), para minimizar o efeito de inibição pelo produto e alcançar 

maiores rendimentos na etapa de hidrólise, sugere-se tanto a utilização de uma menor carga 

de sólidos, diminuindo a concentração de produtos inibitórios, quanto uma maior carga de 

enzimas. Entretanto, um menor teor de sólidos na etapa de hidrólise implica também na 

diminuição da concentração de glicose, que está diretamente ligada à concentração de etanol 

que pode ser obtida na posterior etapa de fermentação, enquanto que o aumento na carga de 

enzimas pode elevar substancialmente o custo do processo, o que não é desejável. Nesta 

configuração de processo, a corrente de C5 é geralmente obtida nas etapas de pré-tratamento, 

empregando soluções ácidas para solubilizar a hemicelulose (SAHA et al., 2005), e a 

fermentação das pentoses é conduzida separadamente utilizando micro-organismo 

específicos para este fim, como S. stipitis (FONSECA et al., 2013) e  P. tannophilus 

(HARNER et al., 2014). 

De forma semelhante à SHF, no processo de sacarificação e fermentação simultânea 

(SSF) a conversão das pentoses também é conduzida separadamente. Entretanto, na SSF os 

processos de hidrólise enzimática e de fermentação ocorrem, necessariamente, em um 

mesmo reator (PAULOVÁ et al., 2015). Uma vez que a glicose liberada pela ação das 

enzimas é imediatamente consumida pelo micro-organismo empregado na SSF, e, portanto, 

não acumula no meio de cultura, a diminuição da inibição das enzimas pelo produto final é 

reportada como a principal vantagem desta configuração de processo (KADAR; 

SZENGYEL; RECZEY, 2004). A influência da acumulação de glicose sobre a performance 

das enzimas celulolíticas foi demonstrada por Oh et al. (2000), que verificaram que na 

presença de 5 g/L de glicose a taxa inicial de hidrólise enzimática decresceu em 20%, 

enquanto na presença de 20 g/L de glicose a inibição da taxa inicial foi de 60%. De acordo 

com Olofsson, Bertilsson e Lidén (2008), a eliminação do acúmulo de glicose proporciona 

um aumento da taxa de hidrólise da celulose e, portanto, diminui o tempo do processo. 

Entretanto, a SSF requer condições compatíveis para a atuação das enzimas (sacarificação) 

e dos micro-organismos (fermentação), uma vez que os processes ocorrem simultaneamente 

(BALLESTEROS et al., 2004). A condição de pH não é limitante, já que tanto as enzimas 

quanto a maioria das leveduras atuam em uma mesma faixa de pH (4,5 a 5,0). Porém, uma 
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vez que a temperatura ótima das celulases (45 - 50 °C) é bem superior à das leveduras 

comumente empregadas na produção de etanol (de 30 a 37 °C), o maior desafio da SSF é 

encontrar uma levedura com capacidade de fermentar de forma eficiente nas mesmas 

condições de temperatura do complexo celulolítico. Portanto, as leveduras capazes de 

fermentar glicose a etanol em temperaturas acima de 40 °C, que são próximas àquelas de 

ótima atividade do complexo celulolítico, têm sido amplamente estudadas para a aplicação 

na configuração de processo em SSF (ARORA et al., 2015; CASTRO; ROBERTO, 2014; 

HU et al., 2012). 

Por outro lado, nas demais configurações de processo apresentadas na Figura 11 

(SSCF, sacarificação e co-fermentação simultânea; e CBP, bioprocesso consolidado), a 

produção de etanol ocorre a partir de uma mistura de hexoses e pentoses. Entretanto, estas 

configurações diferem quanto à obtenção dos açúcares monoméricos. Enquanto na SSCF as 

enzimas são externamente adicionadas ao reator, no processo CBP as enzimas responsáveis 

pela despolimerização dos carboidratos são produzidas in situ, pelo próprio micro-

organismo responsável pelo processo fermentativo ou por um consórcio de micro-

organismos (PAULOVÁ et al., 2015; SCULLY; ORLYGSSON, 2014).  

Um exemplo clássico de SSCF tem sido explorado pelo grupo de pesquisa do 

National Renewable Energy Laboratory (NREL), em que a palha de milho é submetida ao 

processo de desacetilação, seguido pelo refinamento mecânico e hidrólise enzimática, 

obtendo assim uma solução de glicose, xilose e arabinose. Esta mistura de carboidratos é 

então convertida a etanol pela atuação da bactéria Zymomonas mobilis, capaz de co-

fermentar hexoses e pentoses (CHEN et al., 2014, 2015).  

Já para o bioprocesso consolidado (CBP), de acordo com (PAULOVÁ et al., 2015), 

os micro-organismos podem ser categorizados em dois grupos: os produtores de celulases 

(grupo I) e os produtores de etanol (grupo II). Ainda segundo estes autores, a dificuldade da 

aplicação destes micro-organismos é que as linhagens selvagens não podem ser empregadas 

diretamente, e requerem modificações genéticas e/ou engenharia metabólica para atingir um 

processo eficiente. Os principais micro-organismos estudados para aplicação em CBP são: 

Clostridium thermocellum, Geobacillus thermoglucosidans, Thermoanaerobacterium 

saccharolyticum, Trichoderma reesei e Paecilomyces variotii para o grupo I; e S. cerevisiae, 

Kluyveromyces marxianus e Z. mobilis para o grupo II (PAULOVÁ et al., 2015; SCULLY; 

ORLYGSSON, 2014). 

Em relação aos micro-organismos com elevada capacidade fermentativa, e que 

apresentam a característica de termotolerância para a aplicação em processos de 
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sacarificação e fermentação simultânea, destaca-se a levedura Kluyveromyces marxianus. 

Esta espécie é descrita como uma levedura ascomiceta, homotálica, filogeneticamente 

relacionada à S. cerevisiae e Kluyveromyces lactis (LLORENTE et al., 2000) e são 

classificadas como leveduras respiro-fermentativas  uma vez que, são capazes de obter 

energia tanto na presença de oxigênio, quanto na ausência (LANE; MORRISSEY, 2010). 

Sua descrição é como Crabtree negativa, ou seja, na presença de oxigênio e alto teor de 

açúcar o metabolismo é direcionado para via respiratória. Entretanto, esta classificação não 

é totalmente aceita devido à grande variabilidade existente entre as diversas linhagens desta 

espécie (ROCHA; ABRAHÃO-NETO; GOMBERT, 2011). 

De acordo com dados da literatura, são descritas linhagens de K. marxianus capazes 

de produzir etanol em temperaturas acima de 40°C e com temperatura máxima de 

crescimento a 47 °C (ANDERSON; MCNEIL; WATSON, 1986) e até a 52 °C (BANAT; 

MARCHANT, 1995). 

Algumas linhagens termotolerantes de K. marxianus merecem um maior destaque, 

devido à quantidade de trabalhos realizados com as mesmas. Por exemplo, um grupo de 

pesquisadores espanhóis do CIEMAT (Cientro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) identificaram linhagens de Kluyveromyces marxianus 

com alta produtividade a 42 °C partindo de 27 linhagens de levedura (BALLESTEROS et 

al., 1991). Os autores reportaram uma produção de 38 g/L de etanol, com fator de conversão 

de 0,5 g/g (grama de etanol por grama de celulose) em 78 horas a 42 °C, empregando 76 g/L 

de Solka-Floc 200 como substrato. Outro trabalho publicado pelo mesmo grupo de 

pesquisadores, reporta os parâmetros obtidos no processo de SSF utilizando a levedura K. 

marxianus CECT 10875 em diferentes substratos lignocelulósicos (madeiras Populus nigra 

e Eucalyptus globulus, palha de trigo, bagaço de sorgo e resíduo de mostarda Brassica 

carinata) pré-tratados com explosão a vapor (BALLESTEROS et al., 2004). Os 

experimentos de SSF foram realizados a 42 °C, com 10% (m/v) de teor de sólidos, utilizando 

celulase comercial (Celluclast 1.5L) na carga de 15 FPU/g de material. Os resultados 

mostraram que a eficiência da SSF (baseada no rendimento teórico a partir da glicose 

disponível no material pré-tratado) variou de 50 a 72%, com tempo de fermentação entre 72 

e 82 horas, dependendo do substrato empregado. Em outro trabalho com esta linhagem (K. 

marxianus CECT 10875) o mesmo grupo de pesquisa estudou a produção de etanol por SSF 

a partir de palha de cevada pré-tratada por explosão a vapor e foi reportada a produção de 

22 g/L de etanol em 72 horas de processo, o que correspondeu a uma eficiência de 67,4% 

baseado na glicose disponível no material pré-tratado (GARCÍA-APARICIO et al., 2011). 
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Outro grupo de pesquisadores, da Universidade de Ulster, Irlanda do Norte, em 

parceria com pesquisadores da Universidade Agrícola de Haryana, Índia, isolaram cinco 

linhagens termotolerantes de K. marxianus (IMB1, IMB2, IMB3, IMB4 e IMB5) em 

ambiente de destilarias de vinho na Índia (BANAT; MARCHANT, 1995). Dentre estas, a 

levedura mais estudada é a IMB3, haja vista o grande número de trabalhos que foram 

realizados desde o seu isolamento, como pode ser verificado na revisão publicada por 

(SINGH et al., 1998) que apresenta diversos resultados e aplicações desta linhagem. 

Trabalhos mais recentes empregando esta levedura incluem a sua utilização em SSF sob a 

temperatura de 45 °C, a partir de switchgrass (PESSANI et al., 2011) e bagaço de cana-de-

açúcar (SILVA et al., 2015). Nestes trabalhos foram reportados a produção de 22,5 g/L de 

etanol a partir de 8% (m/v) de substrato em 168 horas, e 29,2 g/L de etanol a partir de 15% 

(m/v) de substrato em 48 horas, respectivamente. 

Recentemente, uma linhagem termotolerante de K. marxianus (NRRL Y-6860) foi 

selecionada no Laboratório de Fermentação I da Escola de Engenharia de Lorena da USP, 

capaz de fermentar glicose a etanol com produtividades comparáveis à S. cerevisiae 

(CASTRO; ROBERTO, 2014). Esta linhagem foi então apontada como promissora para a 

aplicação em processo de SSF a partir da biomassa lignocelulósica, e foi a levedura utilizada 

para a produção de etanol no presente trabalho. 

Os processos fermentativos são geralmente conduzidos em biorreatores, nos quais a 

mistura reacional, constituída pelo meio de cultivo (ou de substrato para conversão 

enzimática) e o agente biológico, são mantidos sob condições pré-estabelecidas para a 

realização das conversões enzimáticas e/ou metabólicas. Neste reator, ou biorreator, vários 

fenômenos químicos, físicos e, naturalmente, biológicos ocorrem. Por essa razão, o 

desenvolvimento de cada bioprocesso deve levar em consideração a cinética do processo em 

questão, as características hidrodinâmicas do reator, processos de transferência de massa 

(nutrientes e oxigênio), além do controle da fisiologia microbiana responsável pela 

bioconversão (DORAN, 1995). 

Praticamente todos os processos realizados em biorreatores requerem uma forma de 

mistura para manter um ambiente uniforme no recipiente em termos de calor e de massa, na 

distribuição de partículas sólidas, e também para realizar a dispersão de gases no meio 

líquido. Essa mistura pode ser obtida pelo próprio movimento ocasionado pelos gases em 

reatores pneumáticos (coluna de bolhas e air lift) ou, mais comumente, pelos impelidores 

nos reatores mecanicamente agitados (STR – stirred tank reactor). Vários tipos de 

impelidores podem ser empregados, e a escolha depende das características próprias do 
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processo em estudo, como a capacidade das células em resistir às forças de cisalhamento e 

à necessidade de transferência de oxigênio. O tipo mais comum de impelidor empregado na 

indústria de fermentação é o disco de seis pás planas, conhecido como turbinas de Rushton 

(DORAN, 1995; MCNEIL; HARVEY, 2008).  

A utilização de agitação mecânica é especialmente necessária em processos que 

requerem a mistura de meios reacionais com características “não newtonianas”, tais como 

suspensões aquosas de materiais lignocelulósicos, cujas fibras interagem umas com as outras 

formando aglomerados. Esta propriedade leva a um considerável aumento na viscosidade do 

meio, criando problemas reológicos que dificultam a transferência de massa, os quais podem 

ser superados aplicando uma mistura adequada (ZHANG et al., 2009). A hidrólise 

enzimática de materiais lignocelulósicos, em que a enzima deve invariavelmente ter contato 

físico com o substrato sólido, pode ser melhorada substancialmente empregando reatores 

mecanicamente agitados, uma vez que o contato físico entre o impelidor e as fibras do 

material aumenta a disponibilidade de celulose amorfa, mais susceptível ao ataque das 

celulases (KINNARINEN et al., 2012; MAIS; ESTEGHLALIAN; SADDLER, 2002). No 

entanto, é comum observar que muitos trabalhos na literatura utilizam frascos Erlenmeyer, 

com agitação rotatória ou recíproca, para selecionar condições de hidrólise enzimática, 

mesmo sendo limitados a uma baixa carga (menor 10% m/v) de sólidos insolúveis  

(DASARI; BERSON, 2007; MUSSATTO et al., 2008b; TRAVAINI et al., 2013; YU et al., 

2011).  Em frascos Erlenmeyer, dependendo da carga de sólidos utilizada, um longo período 

de tempo pode ser despendido até a completa solubilização (liquefação) do substrato para 

alcançar uma hidrólise efetiva, diminuindo assim a produtividade do processo (ZHANG et 

al., 2009).  

Tanto a agitação mecânica quanto a hidrólise enzimática do material lignocelulósico 

contribuem para uma mudança gradativa no comportamento do fluido, o que favorece a 

hidrólise enzimática. Devido às características já mencionadas, como o aumento no conteúdo 

de celulose amorfa e no contato entre substrato e enzima, os reatores mecanicamente 

agitados permitem a utilização de altos teores de sólidos, nos quais uma alta concentração 

de açúcares pode ser obtida empregando diferentes estratégias de condução do processo 

(LENTING; WARMOESKERKEN, 2001). 
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2.2.4. Hidrólise e fermentação em elevados teores de sólidos 

 

 

Para que a produção de etanol celulósico seja economicamente competitiva é 

necessário empregar um elevado teor de sólidos na etapa de hidrólise enzimática e 

fermentação, uma vez que aumentando o teor de sólidos, uma maior concentração de 

açúcares poderia ser obtida e, consequentemente, maiores concentrações de etanol seriam 

então alcançadas na etapa de fermentação. Por sua vez, concentrações mais elevadas de 

etanol reduziriam os custos de investimento de capital e de demanda de energia na etapa 

seguinte de destilação, resultando em significativos benefícios econômicos (JØRGENSEN 

et al., 2007; PALMQVIST; LIDÉN, 2012). De acordo com diversos autores a concentração 

de etanol necessária para atingir um processo economicamente viável deve ser acima de 4% 

v/v, ou aproximadamente 50 g/L (HAHN-HÄGERDAL et al., 2006; KANG et al., 2015; 

NGUYEN et al., 2016; WINGREN; GALBE; ZACCHI, 2003). Assim, considerando um 

teor de celulose de aproximadamente 60% (m/m), deve-se utilizar um teor de sólidos acima 

de 15% (m/v) para alcançar esta concentração de etanol (JØRGENSEN et al., 2007). Os 

benefícios econômicos citados acima, aliados ao fato do início da construção e operação de 

plantas de demonstração para a produção de etanol celulósico,  intensificaram  as pesquisas 

focadas na operação dos processos de hidrólise e fermentação em elevados teores de sólidos 

(DU et al., 2014; LIU et al., 2016; LUDWIG et al., 2014). 

A utilização de elevados teores de biomassa nos processos de hidrólise tem sido uma 

etapa desafiadora uma vez que, geralmente, o rendimento de solubilização dos açúcares 

diminui com o aumento do teor de sólidos. Segundo Kristensen, Felby e Jørgensen (2009), 

os motivos para a diminuição dos rendimentos de conversão não são completamente 

conhecidos, mas podem estar relacionados a uma combinação de fatores, dentre os quais 

destacam-se o aumento da inibição pelo produto final, adsorção das enzimas e questões de 

transferência de massa e/ou reduzida atividade de água. De acordo com Palmqvist, Wiman 

e Lidén (2011), as pesquisas que visam estudar estes fenômenos são dificultadas pelo fato 

de se tratar de um sistema altamente heterogêneo, o que torna praticamente impossível o 

estudo de cada um destes efeitos separadamente. Neste sentido, a homogeneização do 

sistema é de fundamental importância para evitar a formação de gradientes (tanto de 

concentração ou de temperatura), como a que ocorre em um sistema com mistura não-ideal  

Uma vez que os biorreatores convencionais, em sua grande maioria equipados com 

impelidores de seis pás planas do tipo Rushton, não possuem características favoráveis ao 
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processamento de altos teores de sólidos (ZHANG et al., 2010), os reatores não-

convencionais, com novas concepções de design e de impelidores, têm sido sugeridos como 

uma possibilidade para superar estes desafios, como pode ser verificado em uma recente 

revisão publicada por Liguori et al. (2016). Na Figura 12 são apresentados os principais 

reatores e impelidores não convencionais para o processamento de elevados teores de sólidos 

visando a hidrólise enzimática e/ou produção de etanol. 

Zhang et al. (2009), utilizando um equipamento projetado para polpação de materiais 

fibrosos (Figura 12A), obteve 158 g/L de glicose a partir de 30 % (m/v) de polpa de madeira, 

contendo 92,3 % (m/m) de celulose (80 % de rendimento de hidrólise) em 48 horas, 

empregando uma carga enzimática de 20 FPU por grama de celulose. Os autores também 

demonstraram que a utilização do reator de polpação reduziu drasticamente o tempo de 

liquefação do substrato de 40 para apenas 1 hora em comparação aos ensaios conduzidos em 

frascos Erlenmeyer agitados. Por outro lado, Roche et al. (2009), desenvolveram um reator 

com pás de agitação horizontais (Figura 12B) para a hidrólise de palha de milho pré-tratada 

por ácido diluído, alcançando em 120 horas cerca de 70 % de rendimento de hidrólise a partir 

de 20 % (m/v) de substrato.  

A utilização de um reator não convencional para o processamento da biomassa 

também foi descrito por Zhang et al. (2010). Os autores empregaram um biorreator contendo 

um impelidor helicoidal (Figura 12C) para a SSF de palha de milho pré-tratada por explosão 

a vapor com cargas de 15 a 30 % (m/v) de sólidos, e compararam os resultados obtidos com 

um impelidor convencional do tipo Rushton. Na etapa de pré-sacarificação, realizada a 50 

°C, os autores observaram que a concentração de glicose obtida foi semelhante, cerca de 77 

g/L, para ambos tipos de impelidores. Entretanto, após a inoculação da levedura 

Saccharomyces cerevisiae DQ1 para a fermentação, realizada a 37 °C, o sistema de agitação 

helicoidal proporcionou melhores desempenhos, em termos de concentração de etanol e 

consumo de energia, em comparação com um impelidor do tipo Rushton. A concentração de 

etanol obtida em 72 horas de processo foi de 51 g/L empregando o impelidor do tipo 

helicoidal e de 44 g/L com o impelidor tipo Rushton. Após estudos relativos à concentração 

de inóculo, tempo de pré-hidrólise e carga enzimática, os autores reportaram a obtenção de 

64,6 g/L de etanol após 72 h de SSF no reator com o impelidor helicoidal. 
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Figura 12 - Reatores e impelidores não convencionais para o processamento de elevados teores de 
sólidos. 

 

Fonte: Adaptado de: A – Zhang et al. (2009); B – Roche, Dibble e Stickel (2009); C – Zhang et al. 
(2010); D - representação de Liguori et al. (2016) para o impelidor utilizado por Ludwig et al. (2014); 
E - Du et al. (2014); F - representação de Liguori et al. (2016) para o impelidor utilizado por Caspeta 
et al. (2014). 

 

   

 Outro reator dotado de um agitador não convencional foi descrito por Ludwig et al. 

(2014). Os autores utilizaram um impelidor helicoidal segmentado (Figura 12D), desenhado 

especialmente para hidrólise de altos teores de biomassa lignocelulósica. Foi reportado que, 

empregando palha de trigo pré-tratada por NaOH com 20 % (m/v) de teor de sólidos, a 

utilização deste impelidor proporcionou um aumento de cerca de 80% no rendimento de 

glicose em comparação aos frascos agitados (de 30 para 76%) em 48 horas de hidrólise 

A B 

C D 

F E 
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enzimática. Outro aspecto importante observado pelos autores foi a diminuição do tempo de 

liquefação do meio (definido como o tempo para alcançar um aspecto de slurry líquido) de 

60 para 8 horas, ao empregar, respectivamente, os frascos agitados e o novo impelidor, o que 

pode diminuir os problemas causados por uma transferência de massa insuficiente. 

O rendimento de conversão da celulose a partir de palha de milho pré-tratado por 

explosão a vapor catalisada por ácido sulfúrico foi investigado por (DU et al., 2014), 

empregando um impelidor helicoidal duplo (Figura 12E) em um reator verticalmente agitado 

(VSTR, vertical stirred-tank reactor). Os autores compararam os resultados obtidos a partir 

do VSTR com outro biorreator, que consistia em um frasco horizontal com rotação em torno 

do próprio eixo (HRR, horizontal rotating bioreactor). Os experimentos de sacarificação 

foram conduzidos com teor de sólidos de 25% e carga de enzimas (Cellic CTec2) de 7 FPU/g 

de massa seca, sob a temperatura de 50 °C. Os autores reportaram a obtenção de 73 g de 

glicose por Kg de material no VSTR, enquanto 86 g/Kg foi obtido no HRR, ambos após 87 

horas de hidrólise enzimática. O melhor desempenho do HRR foi atribuído à forma de 

mistura, que proporcionou uma liquefação mais rápida do material. 

Um sistema de seis mini-reatores, cada um com volume nominal de 30 mL, foi 

desenvolvido por Caspeta et al. (2014) que empregaram um impelidor do tipo “peg-mixer” 

(Figura 12F) para estudar a produção de etanol por SHF (hidrólise enzimática a 50 °C e 

fermentação a 37 °C) a partir do bagaço de agave. Os experimentos foram conduzidos com 

teor de sólidos de 20% (m/v), com carga de enzimas de 15 FPU (Celluclast 1.5 L) e 30 UI 

de Novozyme 188 por grama de substrato e agitação de 150 rpm. Empregando este sistema, 

os autores reportaram a sacarificação de 135 g/L de glicose (rendimento de conversão de 

90%) em 64 horas, seguido de uma produção de 64 g/L de etanol após 9 horas com uma cepa 

da levedura S. cerevisiae (SuperStart), que correspondeu a uma eficiência de fermentação 

de 86% considerando o teor de celulose no material inicial. 

Além do uso de reatores e impelidores não convencionais, a condução do processo 

por batelada alimentada também tem sido empregada com o objetivo de superar os desafios 

relacionados ao processamento de elevados teores de sólidos. De acordo com Doran (1995) 

a batelada alimentada (fed-batch) é definida como: “um modo de operação em que a 

alimentação intermitente ou contínua de nutrientes é utilizada para completar o conteúdo do 

reator e proporcior o controle sobre a concentração de substrato”. No caso do processamento 

da biomassa lignocelulósica, verifica-se na literatura que a batelada alimentada é empregada 

tanto para a hidrólise enzimática em elevados teores de sólidos (GUPTA et al., 2012; WANG 

et al., 2012) quanto para a produção de etanol por SSF (PARK et al., 2013), SSF com pré-
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hidrólise (LIU et al., 2016; PAULOVÁ et al., 2014) e por SHF (WANDERLEY et al., 2012). 

Para isto, são empregadas diferentes estratégias de alimentação ao longo do processo, que 

podem ser apenas de substrato, de substrato e enzimas, ou até mesmo de susbtrato, enzimas 

e micro-organismo.  

De acordo com Du et al. (2014) a operação em batelada alimentada promove a 

liquefação da suspensão de fibras, diminuindo a viscosidade do meio reacional, a partir da 

solubilização das frações insolúveis do material. De fato, (ROSGAARD et al., 2007) 

verificaram uma significativa diminuição da viscosidade ao realizar a hidrólise enzimática 

da palha de cevada por batelada alimentada em relação à batelada simples. Os autores 

reportaram uma diminuição da viscosidade de 800 para 80 mPa/segundo em 24 horas do 

processo conduzido em batelada alimentada (10% de substrato inicial e alimentação com 

mais 5% em 6 horas de processo), enquanto a batelada simples com 15% de substrato a 

viscosidade diminuiu de 1600 para 500 mPA/segundo nas mesmas 24 horas de hidrólise. 

Portanto, como pode ser verificado a partir da literatura, o modo de operação e o 

projeto do reator desempenham um papel fundamental na realização de um processamento 

eficiente em elevados teores de sólidos, sendo temas promissores a ser explorado nas 

pesquisas que visam obter produtos de fermentação a partir da biomassa lignocelulósica. 

 

  

2.3. A biorrefinaria lignocelulósica 

 

 

O conceito de biorrefinaria foi originado no final dos anos 1990, como resultado da 

iminente escassez dos combustíveis fósseis e do aumento na tendência da utilização da 

biomassa como matéria-prima renovável para a produção de bens de consumo (MAITY, 

2015). Dentre as várias definições para o conceito de biorrefinaria, destaca-se o da Agência 

Internacional de Energia (IEA): “a biorrefinaria é o processamento sustentável da biomassa 

em um espectro de produtos e energia com valores de mercado”. Esta definição é 

representada pela ilustração apresentada na Figura 13 e abrange uma ampla gama de 

tecnologias capazes de fracionar a biomassa lignocelulósica em seus blocos de construção 

(carboidratos, compostos fenólicos, proteínas e triglicerídeos) que podem ser convertidos 

em produtos de alto valor agregado, biocombustíveis e produtos químicos. Este conceito é 

análogo à refinaria de petróleo, que produz múltiplos produtos a partir deste óleo 

(CHERUBINI, 2010). 
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Figura 13 - Representação do conceito de biorrefinaria definido pela Agência Internacional de 
Energia (IEA). 

 

Fonte: Adaptado de De Jong et al. (2009). 

 

Um fator-chave para o desenvolvimento e implementação das biorrefinarias é a 

crescente demanda por energia, combustíveis e produtos químicos. Nesse sentido, as fontes 

renováveis de matéria-prima, como é o caso da biomassa lignicelulósica, certamente são de 

fundamental importância para suprir estas demandas de forma sustentável, substituindo 

grande parte dos químicos derivados do petróleo. Entretanto, esta substituição exige algumas 

mudanças inovadoras na produção atual de bens e serviços, em que as ciências químicas e 

biológicas, em conjunto com a engenharia, desempenham um papel fundamental para a 

implementação deste tipo de indústria (MENON; RAO, 2012).  

As biomassas, assim como o petróleo, possuem um elevado potencial para fornecer 

todas as formas de energias (eletricidade, calor e combustíveis), além de produtos químicos 

como compostos orgânicos e polímeros. Segundo Maity (2015), as biomassas  podem ser 

divididas em três categorias, de acordo com a sua natureza química: 1) Triglicerídeos 

(vegetais oleaginosos como mamona e macaúba, gordura animal, óleo residual de vegetais 

e óleo de microalgas); 2) Amiláceos (milho, trigo e aveia) e sacaríneos (cana-de-açúcar, 

sorgo e beterraba); 3) Lignocelulósicos (madeiras, palhas e bagaços de diferentes tipos de 

gramíneas). 

Os materiais lignocelulósicos constituem a fonte mais abundante de biomassa, e, 

portanto, apresenta o maior potencial para a produção de uma gama de produtos por meio 

do seu processamento em um contexto de biorrefinaria. A biomassa lignocelulósica pode ser 

utilizada diretamente por processos termoquímicos (combustão, gaseificação, liquefação e 

pirólise) ou ainda por rotas bioquímicas (fermentação, digestão anaeróbia e degradação 
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biológica por fungos) (CHERUBINI, 2010; FITZPATRICK et al., 2010). Diversos produtos 

químicos industriais tais como ácido acético, combustíveis líquidos e plásticos 

biodegradáveis podem ser produzidos a partir de biomassas lignocelulósica. Assim, a 

quantidade e os tipos de produtos são umas das características mais importantes de uma 

biorrefinaria, que, aliados à máxima utilização das matérias-primas e a mínima geração de 

resíduos, constituem os maiores desafios de sustentabilidade para este complexo processo 

(MONCADA; ARISTIZÁBAL; CARDONA, 2016). A Figura 14 mostra uma representação 

esquemática dos diversos produtos que podem ser obtidos a partir de uma biorrefinaria 

lignocelulósica. 

As biomassas lignocelulósicas, especialmente os resíduos agroindustriais, como o 

bagaço de cana-de-açúcar, palhas de milho, arroz e trigo, podem ser utilizadas como 

matérias-primas para a obtenção de produtos de maior valor comercial. Estas biomassas 

atendem o pré-requisito de baixo custo e de elevada disponibilidade, o que as credenciam 

para suprir as necessidades de uma biorrefinaria lignocelulósica (MAITY, 2015).   

Entretanto, conforme já discutido anteriormente, a biomassa lignocelulósica apresenta uma 

estrutura complexa e recalcitrante que requer etapas de pré-tratamento para uma eficiente 

recuperação dos açúcares (item 2.1). Dentro do contexto de biorrefinaria, as estratégias e 

condições empregadas nas etapas de pré-tratamento são de fundamental importância, pois 

direcionam as demais etapas subsequentes do processamento da biomassa para fins 

específicos (NARRON et al., 2016). 

Neste sentido, diversas análises técnico-econômicas apontam que o aproveitamento 

integral da biomassa, ou seja, a utilização de todas as frações que a compõem, é essencial 

para a viabilidade da biorrefinaria lignocelulósica (JOELSSON et al., 2016; MUSSATTO et 

al., 2013; QUINTERO; MONCADA; CARDONA, 2013; ZHAO et al., 2015). 

Especialmente, considerando a produção de etanol a partir da biomassa lignocelulósica como 

o produto principal, a literatura enfatiza a necessidade da diversificação dos produtos, 

principalmente aqueles de maior valor agregado, como o xilitol, polihidroxibutirato, ácidos 

fenólicos (ferúlico e p-cumárico), hidrocarbonetos, resinas adesivas, entre outros (DÁVILA; 

ROSENBERG; CARDONA, 2016; MUSSATTO et al., 2013). 
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Figura 14 - Representação esquemática de diversos produtos derivados de uma biorrefinaria lignocelulósica. 

 

Fonte: Adaptado de Ragauskas et al. (2014). 
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Entretanto, de acordo com Azadi et al. (2013), apesar do grande potencial da lignina 

para sua utilização como fonte de moléculas aromáticas e de combustíveis, as tecnologias 

de valorização da lignina são substancialmente menos desenvolvidas em comparação às 

atuais tecnologias para as frações de polissacarídeos. Assim, poucos processos de conversão 

da lignina foram de fato colocados em prática. Entretanto, com o advento das biorrefinarias 

é estimada a geração de grandes quantidades de lignina, inclusive superiores àquelas 

necessárias para a produção de vapor e energia através da sua combustão (RAGAUSKAS et 

al., 2014). Portanto, a valorização da lignina tem sido alvo de intensas pesquisas que buscam 

a geração de produtos de maior valor agregado a partir desta fração da biomassa 

(BECKHAM et al., 2016; CARVAJAL; GÓMEZ; CARDONA, 2016). Neste sentido, a 

utilização da lignina como fonte natural de compostos fenólicos tem recebido uma 

considerável atenção devido às diversas propriedades, incluindo atividades antioxidante, 

antimicrobiana, antimutagênica, anti-inflamatória e antiviral, com aplicações nas indústrias 

de alimentos, cosméticos, farmacêutica, cuidados pessoais (healthcare), embalagens e 

polímeros (ESPINOZA-ACOSTA; TORRES-CHÁVEZ; RAMÍREZ-WONG, 2016).  De 

acordo com García et al. (2012) um agente antioxidante é qualquer molécula capaz de 

prevenir ou retardar os processos de oxidação induzidos por espécies oxidantes, tais como 

os radicais livres. Portanto, devido ao se caráter renovável, os materiais lignocelulósicos 

representam uma interessante fonte natural de compostos antioxidantes como alternativa 

para substituir as atuais moléculas sintéticas atualmente empregadas para este fim, como o 

BHA (butil-hidroxi-anisol) e BHT (butil-hidroxi-tolueno), PG (propil galato) e TBHQ (terc-

butil-hidroquinona) (FAUSTINO et al., 2010). 

 

 

2.3.1. Análise técnico-econômica 

 

 

Com base nos avanços técnicos no processamento da biomassa, nos últimos dez anos 

tem se intensificado as análises técnico-econômicas visando avaliar a viabilidade de diversas 

tecnologias de biorrefinarias lignocelulósicas. Considerando a complexidade deste tipo de 

biorrefinaria, a simulação do processo é uma ferramenta útil que pode ser utilizada para 

avaliar configurações alternativas e seus impactos em todo o processo produtivo (DIAS et 

al., 2014). 
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A simulação de modelos baseados no contexto de biorrefinaria tem sido amplamente 

reportada, empregando dados experimentais e/ou considerações da literatura, a partir de 

diversos tipos de substratos lignocelulósicos como o bagaço de malte (MUSSATTO et al., 

2013), palha de milho (KAZI et al., 2010), palha de arroz (TEWFIK et al., 2010) e bagaço 

de cana-de-açúcar (GNANSOUNOU; VASKAN; PACHÓN, 2015). 

Uma série de relatórios abordando análises técnico-ecômicas publicados pelo 

National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos da América (NREL) 

possibilitaram uma compreensão mais profunda sobre o processo de produção de etanol 

celulósico (ADEN et al., 2002; HUMBIRD et al., 2011). Os autores detalharam todas as 

etapas da produção de etanol a partir da palha de milho,  utilizando resultados obtidos tanto 

em escala piloto quanto de laboratório. Especificamente, Humbird et al. (2011) apresentaram 

a evolução do preço mínimo de venda de etanol (MESP, minimum ethanol selling price) e a 

meta a ser alcançada em 2012, que deveria ser abaixo do valor comercializado para o etanol 

obtido a partir do amido ou da cana-de-açucar. Esta meta foi definida como U$ 2,15/galão 

(equivalente a U$ 0,57/L), considerando os valores do etanol combustível comercializado 

nos Estados Unidos da América.  

Cerca de três anos mais tarde, o grupo de pesquisadores do NREL publicou uma 

terceira análise técnico-econômica descrevendo as alterações nas tecnologias de conversão 

da palha de milho que permitiram alcançar a meta previamente estabelecida para o MESP 

(TAO et al., 2014). A Tabela 2 mostra um resumo dos parâmetros e dos resultados finais da 

evolução tecnológica apresentada nos dois últimos relatórios publicados pelos pesquisadores 

do NREL, considerando o processo de produção de etanol a partir da palha de milho. 

De acordo com Tao et al. (2014), as principais alterações que possibilitaram atingir 

a meta de U$ 2,15/galão de etanol  foram:  

1) a utilização da etapa de desacetilação anterior à hidrólise por ácido diluído, que 

resultou na redução dos custos de pré-tratamento e diminuíram a concentração de inibidores 

no hidrolisado de carboidratos;  

2) hidrólise enzimática em escala piloto com teor de sólidos de 20% a partir do 

“slurry” obtido após o pré-tratamento, com 80% de rendimento de conversão da celulose, 

empregando uma carga de enzimas inferior a 20 mg proteína/g de celulose;  

3) processo fermentativo em escala piloto empregando uma linhagem recombinante 

da bactéria Zymomonas mobilis capaz de produzir 74 g/L de etanol, com eficiência de 

conversão acima de 90% a partir de C5 e C6. 
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Tabela 2 - Evolução dos custos de produção de etanol e os parâmetros reportados nos relatórios técnico-econômicos do NREL. 

 Tecnologias de 2011 

(HUMBIRD et al., 2011) 

Metas para 2012 

(HUMBIRD et al., 2011) 

Tecnologias de 2014 

(TAO et al., 2014) 

  Pré-tratamento    

     Carga de ácido (mg H2SO4/g de biomassa) 22,1 15,0 9,0 

     Temperatura (°C) 158 152 160 

     Conversão de xilana a xilose (%) 85 90 81 

     Produtos de degradação da xilana (%) 8 5 5 

Hidrólise enzimática e fermentação    

    Sólidos lavados Sim Sim Não. Utilizam o “slurry” 

    Teor de sólidos (%) 17,5 17,5 20 

    Carga de enzimas (mg proteína/g celulose) 25 20 19 

    Carga de nutrientes (%) 1,0 0,25 0,25 

    Conversão total de celulose a etanol (%) 86 89 74 

    Conversão de xilose a etanol (%) 79 85 93 

Resultados finais    

  MESP (U$) 2,77/gal ou 0,73/L 2,15/gal ou 0,57/L 2,15/gal ou 0,57/L 

  Rendimento de etanol (L/tonelada de palha de milho) 295,2 299,0 268,7 
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Desde então, estes últimos dois relatórios publicados pelo pesquisadores do NREL 

têm sido utilizados como uma das principais referências nas análises técnico-econômicas 

que visam a produção de etanol celulósico (CHEN et al., 2012b; DA SILVA; TORRES 

ORTEGA; RONG, 2016; JONKER et al., 2015; MAFE et al., 2015).  

As mais recentes publicações que realizaram análises técnico-econômicas têm 

considerado diversas variações possíveis no processamento da biomassa lignocelulósica, 

como a utilização de um tratamento mecânico após a desacetilação (CHEN et al., 2016), a 

integração com a produção de etanol de primeira geração (JOELSSON et al., 2016), a 

diversificação dos produtos de fermentação, como polihidroxibutirato e xilitol (DÁVILA; 

ROSENBERG; CARDONA, 2016) e a produção de ácido succínico como molécula 

precursora de 1,4-butanodiol, anidrido maleico, tetraidrofurano  (THF) e polibutileno 

succinato (BIDDY et al., 2016).  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo Geral 

 
Estudar o processo de produção de etanol a partir de palha de arroz por sacarificação 

e fermentação simultânea (SSF) em um reator do tipo Moinho de Bolas Vertical (MBV) 

empregando a levedura K. marxianus NRRL Y-6860.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 
• Avaliar o efeito da temperatura e carga de NaOH sobre as modificações estruturais da 

palha de arroz e otimizar as condições de tratamento alcalino (desacetilação) com base na 

digestibilidade enzimática dos sólidos obtidos; 

• Avaliar o efeito da tempo e carga de H2SO4 sobre as modificações estruturais da palha de 

arroz desacetilada e otimizar as condições de tratamento ácido com base na 

digestibilidade enzimática dos sólidos obtidos; 

• Avaliar o rendimento de conversão da celulose e de produção de etanol por sacarificação 

e fermentação simultânea (SSF), a partir da palha de arroz pré-tratada nas condições 

previamente otimizadas empregando dois extratos comerciais de celulases; 

• Otimizar a carga de enzimas do preparado enzimático selecionado previamente visando 

a máxima conversão de celulose em glicose a partir da palha de arroz pré-tratada; 

• Avaliar o efeito da agitação, número de esferas e temperatura em reator MBV sobre a 

digestibilidade enzimática da palha de arroz pré-tratada e sobre os parâmetros de 

fermentação da levedura Kluyveromyces marxianus NRRL Y-6860 em meio 

semissintético; 

• Definir as condições mais adequadas para a produção de etanol por SSF em reator MBV 

empregando a palha de arroz pré-tratada; assim como avaliar a produção de etanol por 

SSF em reator MBV sob as condições previamente definidas empregando elevados teores 

de sólidos em batelada simples e batelada alimentada; 

• Recuperar e caracterizar as frações ricas em lignina obtidas durante o processamento da 

palha de arroz; 

• A partir dos dados experimentais obtidos em todas as etapas do processamento da palha 

de arroz, avaliar a viabilidade técnico-econômica em um contexto de biorrefinaria.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

Os experimentos foram realizados nos Laboratórios de Fermentação I do 

Departamento de Biotecnologia (LOT) da Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de 

São Paulo (EEL/USP) e nos Laboratórios do Grupo de Engenharia de Bioprocessos do 

Departamento de Biotecnologia da Delft University of Technology (Holanda). 

A Figura 15 apresenta uma representação esquemática do trabalho proposto para o 

processamento da palha de arroz que será detalhado a seguir. 

 

 

4.1. Materiais 

 

 

A palha de arroz utilizada no presente trabalho foi obtida de plantação na cidade de 

Canas - SP. Em seguida, o material foi seco ao sol até atingir um teor de umidade de 

aproximadamente 10%. Após a secagem, a palha de arroz foi moída em moinho de martelo 

de forma a obter cerca de 1 cm de comprimento e 1 mm de espessura, e estocada até a 

realização dos pré-tratamentos. O material moído foi caracterizado quimicamente de acordo 

com protocolo padrão do NREL (National Renewable Energy Laboratory) (SLUITER et al., 

2012), com algumas modificações (conforme descrito no item 4.9.2), e estocado até a 

realização dos pré-tratamentos. 

Os extratos enzimáticos utilizados foram Cellubrix (30 FPU/mL e 131 mg de 

proteínas/mL) e Cellic CTec2 (127 FPU/mL e 228,9 mg de proteínas/mL) como fonte de 

celulases; e Novozyme 188 (610,0 UI/mL e 220,7 mg de proteínas/mL) como fonte de β-

glicosidase, de acordo com a determinação de atividade e teor de proteínas descritas no item 

4.9.5. 

O micro-organismo utilizado nos processos fermentativos foi a levedura 

Kluyveromyces marxianus NRRL Y-6860, selecionada previamente em nossos laboratórios 

por sua elevada capacidade de produção de etanol a partir de glicose em temperaturas 

superiores a 40 °C (CASTRO; ROBERTO, 2014). As condições de armazenamento e 

produção de inóculo para a sua utilização nos processos fermentativos estão descritos no 

item 4.4.2.
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Figura 15 - Representação esquemática do trabalho proposto para o estudo do processamento da palha de arroz. 

 

Fonte: Arquivo pessoal.
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4.2. Pré-tratamentos da palha de arroz 

 

 

A palha de arroz foi pré-tratada sequencialmente por dois processos químicos: 1) pré-

tratamento alcalino sob condições brandas visando a remoção dos grupos acetil presentes na 

estrutura da biomassa (desacetilação), e 2) pré-tratamento com ácido diluído, visando a 

separação da fração hemicelulósica (hidrólise ácida), conforme descrito a seguir.  

 

 

4.2.1. Pré-tratamento alcalino 

 

 

 O pré-tratamento alcalino da palha de arroz foi realizado de acordo com um 

planejamento fatorial 22 composto de face centrada. Foram avaliados os efeitos da 

temperatura (de 50 a 70 °C) e carga de NaOH (de 20 a 80 mg de NaOH/g de biomassa) sobre 

as modificações estruturais e a digestibilidade enzimática dos sólidos pré-tratados, como 

apresentado na Tabela 3. 

Os experimentos foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 4,3 

g de palha de arroz (massa seca). A estes frascos foram adicionados os volumes apropriados 

de soluções diluídas de hidróxido de sódio (variando de 0,2 a 0,8% m/v) para atingir a carga 

de NaOH desejada em cada ensaio. As soluções de NaOH foram previamente ambientadas 

à mesma temperatura requerida para cada ensaio e então adicionadas aos frascos contendo a 

palha de arroz. Esta mistura foi imediatamente homogeneizada com um bastão de vidro e 

em seguida, colocada em banho-maria (Banho Dubnoff, Nova Ética, Brasil). Todos os 

ensaios foram conduzidos em agitação recíproca equivalente a 100 rpm e por 45 minutos de 

tempo de residência. 

 Após o pré-tratamento, os sólidos foram recuperados por filtração, lavados até o pH 

da água de lavagem à temperatura ambiente e secos ao sol até atingir aproximadamente 10% 

de umidade. Estes sólidos foram então caracterizados quimicamente para determinar as 

mudanças na composição da biomassa em decorrência de cada condição de tratamento 

empregada, utilizando a metodologia descrita no item 4.9.2. 

 Em seguida, para investigar o efeito do pré-tratamento alcalino sobre a 

digestibilidade da celulose, todos os sólidos obtidos, e uma amostra referência (palha de 
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arroz in natura), foram submetidos à uma mesma condição padrão de hidrólise enzimática 

(conforme descrito no item 4.2.3). 

 

Tabela 3 - Planejamento fatorial 22 composto de face centrada, com triplicata no ponto central, para 
a avaliação do efeito do pré-tratamento alcalino sobre a palha de arroz. 

 Variáveis independentes 

 Níveis codificados  Níveis reais 

Ensaios X1 X2  
Temperatura 

(°C) 
Carga de NaOH 

(mg NaOH/g de biomassa) 

1 -1 -1  50 20 

2 +1 -1  70 20 

3 -1 +1  50 80 

4 +1 +1  70 80 

5 0 0,33  60 60 

6 0 0,33  60 60 

7 0 0,33  60 60 

8 -1 0,33  50 60 

9 +1 0,33  70 60 

10 0 -1  60 20 

11 0 +1  60 80 

X1: Temperatura; X2: Carga de NaOH. 

 

Figura 16 -  Reator de aço inoxidável com capacidade de 50 L, provido de aquecimento por 
resistência elétrica e agitação por rotação sobre o próprio eixo. (1) boca de carga; (2) válvula de 
descarga; (3) manômetro; (4) termopar; (5) controle de temperatura; (6) sistema de agitação. 

 

Fonte: (SILVA, 2011) 
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Sob as condições definidas de pré-tratamento alcalino, foram realizados ensaios em 

reator de 50L (Figura 16) visando a obtenção de uma maior quantidade de palha pré-tratada 

por NaOH para as etapas posteriores. Este reator é provido de aquecimento por resistência 

elétrica e agitação por rotação sobre o próprio eixo. Após o tempo de tratamento, o reator 

foi descarregado e os sólidos foram separados do licor alcalino por filtração em peneira de 

120 mesh seguido por centrifugação em um extrator centrífugo do tipo cesto (Spencer 

Scientific) a 3600 rpm. A palha de arroz pré-tratada foi então lavada com água de torneira 

até pH 6,5 e em seguida seca ao sol até atingir 10% de umidade. O material pré-tratado seco, 

denominado palha de arroz desacetilada, foi caracterizado quimicamente e armazenado até 

a sua utilização nas etapas seguintes do trabalho. 

  

 

4.2.2. Pré-tratamento ácido 

 

 

 O pré-tratamento ácido foi realizado empregando a palha de arroz desacetilada nas 

condições previamente definidas (80 mg de NaOH/g de biomassa, 70 °C por 45 minutos). 

Os ensaios de hidrólise ácida foram realizados de acordo com um planejamento fatorial 22 

composto de face centrada, com quatro repetições no ponto central, para avaliar a influência 

do tempo de reação (30 a 90 minutos) e a carga de H2SO4 (50 a 150 mg H2SO4/g de palha 

de arroz desacetilada), como apresentado na Tabela 4. 

Os ensaios foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 125 mL, contendo 4 g 

(massa seca) de palha de arroz desacetilada e 40 mL de diferentes concentrações de H2SO4 

(0,5, 1,0 e 1,5% m/v). Após adição da palha de arroz e da solução de ácido diluído, os frascos 

foram fechados com papel alumínio e levados à autoclave, onde as reações foram conduzidas 

a uma temperatura de 121 °C, em diferentes tempos de residência dependendo da condição 

avaliada. Após hidrólise ácida, os sólidos foram recuperados por filtração, lavados até o pH 

da água de lavagem à temperatura ambiente e secos ao sol até atingir aproximadamente 10% 

de umidade. Após secagem do material, os sólidos obtidos (celulignina) foram 

caracterizados quimicamente para avaliar o efeito das condições de hidrólise sobre a 

composição do material. As frações liquidas (hidrolisados hemicelulósicos) foram 

recuperadas para utilização em outro projeto. 

 



69 

 

 

 

Tabela 4 - Planejamento fatorial 22 composto de face centrada, com quadruplicata no ponto central, 
para a avaliação do efeito do pré-tratamento ácido sobre a palha de arroz. 

 Variáveis independentes 
 Níveis codificados  Níveis reais 

Ensaios X1 X2  
Tempo 

(minutos) 
Carga de H2SO4 

(mg H2SO4/g biomassa) 
1 -1 -1  30 50 

2 +1 -1  90 50 

3 -1 +1  30 150 

4 +1 +1  90 150 

5 -1 0  30 100 

6 +1 0  90 100 

7 0 -1  60 50 

8 0 +1  60 150 

9 0 0  60 100 

10 0 0  60 100 

11 0 0  60 100 

12 0 0  60 100 

X1: Tempo; X2: Carga de H2SO4. 
 

Nesta etapa, as celuligninas resultantes do processo de hidrólise ácida foram também 

avaliadas quanto à digestibilidade enzimática empregando 12,5 FPU de Cellubrix e 25 UI 

de Novozyme 188, conforme metodologia descrita no item 4.2.3. Após análise estatística 

dos dados, foi definida as condições ótimas de hidrólise ácida com base no rendimento de 

conversão enzimática da celulose.   

Visando a obtenção de uma maior quantidade de celulignina para a utilização nas 

etapas posteriores do trabalho, foi realizado um ensaio de hidrólise ácida em reator de 50L 

(Figura 16) nas condições previamente otimizadas (100 mg de H2SO4/g de palha 

desacetilada, 121 °C por 85 minutos) empregando 3,6 Kg da palha de arroz desacetilada e 

36 litros de solução ácida de 1% (m/v). 

Após termino da reação, o hidrolisado hemicelulósico foi separado dos sólidos por 

filtração em peneira de 120 mesh, seguido por centrifugação em um extrator centrífugo do 

tipo cesto (Spencer Scientific) a 3600 rpm. Após lavagem com água de torneira até pH 6,5 

e secagem natural ao sol até atingir 10% de umidade, este sólido foi caracterizado 
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quimicamente e denominado de celulignina desacetilada, a qual foi utilizada nas etapas 

seguintes do trabalho.  

 

 

4.2.3. Digestibilidade enzimática da palha de arroz pré-tratada 

 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito dos pré-tratamentos da palha de arroz sobre o 

rendimento de conversão da celulose, os sólidos obtidos nas diferentes condições de 

desacetilação, assim como a celulignina obtida após o pré-tratamento sequencial 

(desacetilação→hidrólise ácida) foram submetidos à hidrólise enzimática empregando uma 

preparação comercial de enzimas composta por Cellubrix e Novozyme 188. Os ensaios 

foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 50 mL, contendo um volume final de 25 mL, 

com teor de sólidos de 4% (m/v) e incubados a 45 °C em agitação rotatória de 100 rpm. A 

carga enzimática foi de 12,5 FPU do extrato Cellubrix /g de biomassa, suplementado com 

25 UI da Novozyme 188/g de biomassa. Para isto, adicionou-se 1,0 g (massa seca) de cada 

sólido pré-tratado aos frascos Erlenmeyer previamente esterilizados, seguido pela adição de 

1,25 mL de tampão citrato de sódio 1M (para concentração final de 50 mM, pH 4,8). Então, 

o volume apropriado de água e das preparações enzimáticas diluídas foram adicionadas para 

atingir a carga enzimática desejada em 25 mL de volume final (dependentes do teor de 

umidade de cada amostra).  

No tempo de 12 horas foram retirados 2 mL de cada frasco contendo o hidrolisado 

enzimático, adicionados a tubos de 10 mL e imediatamente aquecidos em banho de água 

fervente (100 °C) por 10 minutos para desnaturar as enzimas e paralisar a reação. Em 

seguida, a mistura foi centrifugada a 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, 

Thermo Scientific) e o sobrenadante estocado para a determinação da concentração de 

glicose.  

A partir da concentração de glicose obtida em cada ensaio, foi determinado o 

rendimento de conversão de celulose (RCC), que se refere à conversão do polissacarídeo em 

glicose, expressa como uma porcentagem do rendimento máximo teórico nas condições 

experimentais avaliadas, de acordo com a Equação1. 
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××
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VfG
RCC                                       (Eq. 1) 

 

Onde: G é a concentração de glicose no hidrolisado enzimático (g/L); ��  é o fator de 
conversão de celulose em glicose (0,90); V é o volume da reação enzimática (L), C é o teor 
de celulose em cada grama de substrato (g/g) e ms é a massa seca de substrato empregada no 
experimento (g). 
 

 

4.3. Avaliação de extratos comerciais de celulases e otimização da carga enzimática 

 

 

Esta etapa teve como objetivo comparar a eficiência de hidrólise enzimática e de 

fermentação e sacarificação simultânea (SSF) a partir de dois tipos de extratos comerciais 

de celulases: 1) Cellubrix + Novozyme 188 e 2) Cellic CTec2, empregando a celulignina 

desacetilada (8% m/v) como substrato e 12,5 FPU de celulase/g de substrato para ambos 

preparados avaliados. Apenas o preparado 1 (Cellubrix) foi suplementado com 25 UI de β-

glicosidase (Novozyme 188), uma vez que a Cellic CTec2 já apresenta uma carga de β-

glicosidase em excesso. 

Os experimentos de hidrólise enzimática foram conduzidos em frascos Erlenmeyer 

de 125 mL contendo 50 mL de meio reacional, sob agitação rotatória de 100 rpm e 

temperatura de 43 °C.  Para isto, adicionou-se 4,0 g (massa seca) da celulignina desacetilada 

aos frascos Erlenmeyer previamente esterilizados, seguido pela adição de 2,5 mL de tampão 

citrato de sódio 1M (para concentração final de 50 mM, pH 4,8). Então, o volume apropriado 

de água e das preparações enzimáticas diluídas foram adicionadas para atingir a carga 

enzimática desejada em 50 mL de volume final. Para a determinação da cinética das reações 

enzimáticas, foram retiradas amostras de 1 mL periodicamente por até 48 horas, as quais 

foram imediatamente aquecidas a 100 °C para desnaturação das enzimas. Em seguida, a 

mistura foi centrifugada a 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, Thermo 

Scientific) e o sobrenadante estocado para a determinação da concentração de glicose. O 

rendimento de conversão de celulose foi então determinado empregando a Equação 1. 

Os experimentos de SSF foram conduzidos nas mesmas condições descritas para a 

hidrólise enzimática, porém, o meio reacional foi suplementado com uma solução de 

nutrientes para fornecer em (g/L): KH2PO4 (1,5); (NH4)2SO4 (1,0); MgSO4·7H2O (0,1) e 
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extrato de levedura (3,0); e inoculado com 1 g/L da levedura K. marxianus NRRL Y-6860. 

Amostras foram retiradas periodicamente por até 48 horas de SSF, e os perfis cinéticos de 

produção de etanol foram avaliados. 

A partir da definição do extrato Cellubrix e Novozyme 188, como sendo o mais 

adequado ao processo, foi ainda avaliado o efeito da carga de celulase total (em FPU/g de 

celulose) e da proporção de β-glicosidase (razão FPU:UI β-glicosidase) sobre o rendimento 

de conversão de celulose. Estes experimentos foram realizados de acordo com um 

planejamento experimental composto 22 de face centrada com quatro repetições no ponto 

central (Tabela 5). Todos os ensaios foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 125 mL 

contendo 50 mL de meio reacional, sob agitação rotatória de 100 rpm e temperatura de 43 

°C, empregando a celulignina desacetilada (8 % m/v) como substrato. 

 

Tabela 5 - Planejamento fatorial 22 composto de face centrada, com quadruplicata no ponto central, 
para a determinação da carga de celulase total (CCT) e proporção entre celulase total e β-glicosidase 
(PCTβ) sobre a hidrólise enzimática da celulignina desacetilada. 

 Variáveis independentes 

 Níveis codificados  Níveis reais 

Ensaios X1 X2 
 CCT  

(FPU/g celulose) 
PCTβ  

(FPU:UI) 
1 -1 -1  10 1:2 

2 1 -1  30 1:2 

3 -1 1  10 1:4 

4 1 1  30 1:4 

5 -1 0  10 1:3 

6 1 0  30 1:3 

7 0 -1  20 1:2 

8 0 1  20 1:4 

9 0 0  20 1:3 

10 0 0  20 1:3 

11 0 0  20 1:3 

12 0 0  20 1:3 

     X1: Carga de celulase total; X2: Proporção entre celulase total e β-glicosidase.  
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Para o acompanhamento da reação de hidrólise enzimática, amostras de 1 mL foram 

retiradas periodicamente até 48 horas imediatamente aquecidos em banho de água fervente 

(100 °C) por 10 minutos para desnaturar as enzimas e paralisar a reação. Após centrifugação 

a 4000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante foi estocado a -20 °C para posterior quantificação 

de glicose liberada, a partir da qual foi calculado o rendimento de conversão de celulose 

(RCC), de acordo com a Equação 1.  

Nesta etapa, a definição da condição ótima foi baseada tanto nos resultados de RCC, 

quanto na estimativa de custo do preparado enzimático empregado. Para esta análise foram 

utilizados os softwares Statistica 10 e Design Expert 6.0. 

 

 

4.4. Avaliação do processo de hidrólise enzimática e de fermentação em reator não 

convencional 

 

 

O reator não convencional estudado no presente trabalho se refere a um tipo de 

Moinho de Bolas vertical (MBV) que foi desenvolvido e confeccionado nos Laboratório da 

Escola de Engenharia de Lorena. Este reator foi projetado inicialmente para o rompimento 

de levedura com esferas de vidro com diâmetro (∅) de 5 mm visando a liberação da enzima 

glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), conforme descrito no trabalho de Gurpilhares 

(2007). 

O reator MBV foi então adaptado para o processamento da biomassa lignocelulósica, 

considerando a hipótese de que esferas com maiores dimensões proporcionariam um 

tratamento mecânico sobre as fibras, porém com um menor impacto sobre as enzimas e/ou 

leveduras empregadas no processo. Para testar esta hipótese foram conduzidos experimentos 

utilizando esferas de vidro de ∅ = 23 mm e massa de 8,16 ±0,35g como agentes de 

cisalhamento, conforme mostrado na Figura 17. É interessante observar que a geometria do 

o impelidor (constituído por três discos planos de 9,4 cm de diâmetro, distantes entre si por 

2,8 cm) permite a compartimentalização das esferas sob os discos. A Figura 18 apresenta 

uma foto dos três discos impelidores assim como sua representação esquemática. 
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Figura 17 - Reator Moinho de Bolas Vertical (MBV) em imagem real (A) e esquemática (B) para 
mostrar os detalhes internos. (1) entrada e (2) saída de água para o controle da temperatura; (3) duto 
de amostragem; (4) porta de adição de substrato, enzimas e levedura; (5) porta de saída de gases; (6) 
motor de agitação; (7) impelidor de pás planas e esferas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

  

Figura 18 - A) Impelidor do reator MBV em imagem real, mostrando os três discos planos e B) 
representação esquemática de um dos discos, mostrando a disposição das quatro ranhuras. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Considerando que a SSF combina o processo de hidrólise enzimática e fermentação 

empregando substrato sólido, e que neste modo de operação não seria possível identificar os 

efeitos sobre os componentes individuais do sistema (fibra, enzima e levedura), as variáveis 

operacionais deste reator, incluindo velocidade de agitação (100 a 200 rpm), número de 

esferas (0 a 30) e temperatura (40 a 46 °C) foram inicialmente avaliadas nos seguintes 

A B 
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processos em separado: 1) hidrólise enzimática da celulignina desacetilada; e 2) produção 

de etanol por K. marxianus NRRL Y-6860 em meio semissintético contendo glicose. 

Estes experimentos em separado foram conduzidos empregando o mesmo 

planejamento fatorial 23 com três pontos centrais, conforme mostrado na Tabela 6. As 

respostas avaliadas foram o rendimento de conversão de celulose nos experimentos de 

hidrólise enzimática e os parâmetros fermentativos nos experimentos de fermentação em 

meio semissintético. 

 

Tabela 6 - Planejamento fatorial 23 completo, com triplicata no ponto central, para avaliação do 
efeito das variáveis operacionais do reator MBV sobre a hidrólise enzimática da palha de arroz e a 
fermentação em meio semissintético. 

 Variáveis independentes 

 Níveis codificados  Níveis reais 

Ensaios X1 X2 X3 
 Agitação 

(rpm) 
Esferas 

(número) 
Temperatura 

(°C) 

1 -1 -1 -1  100 0 40 

2 +1 -1 -1  200 0 40 

3 -1 +1 -1  100 30 40 

4 +1 +1 -1  200 30 40 

5 -1 -1 +1  100 0 46 

6 +1 -1 +1  200 0 46 

7 -1 +1 +1  100 30 46 

8 +1 +1 +1  200 30 46 

9   0   0   0  150   15 43 

10   0   0   0  150   15 43 

11   0   0   0  150   15 43 

X1: Agitação; X2: Esferas; X3: Temperatura 
 

 

4.4.1. Ensaios de hidrólise enzimática no reator MBV 

 

 

Os experimentos de hidrólise enzimática em reator MBV foram realizados de acordo 

com as condições do planejamento experimental apresentado na Tabela 6. Nesta etapa, foi 
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utilizado como substrato a celulignina desacetilada (8% m/v) com a carga de enzimas 

previamente otimizada (21,5 FPU de Cellubrix e 26,5 UI de β-glicosidase/g de celulose). 

Para o preparo do reator, inicialmente adicionou-se a quantidade de esferas de vidro 

desejada. Em seguida, o conjunto foi esterilizado em autoclave a 121 °C por 20 minutos. 

Após a esterilização do reator, cerca de 40 g (massa seca) de substrato foram adicionados ao 

reator MBV e o ajuste da temperatura desejada foi previamente realizado através da 

circulação de água na camisa do reator utilizando um banho termostatizado com bomba 

(Heto). Em seguida foram adicionados 25 mL de tampão citrato de sódio 1M (para 

concentração final de 50 mM, pH 4,8) e 375 g de água destilada esterilizada. A mistura foi 

então agitada a 50 rpm por 2 min para homogeneizar o sistema. Após a estabilização da 

temperatura desejada, foi adicionado 35,4 mL da Cellubrix diluída (1:2) e 10,75 mL de β-

glicosidase diluída (1:10). Ao final, foi feita uma lavagem dos recipientes contendo as 

enzimas com 50 mL de água destilada esterilizada, perfazendo um volume total do meio 

reacional de 496,9 mL. Considerando o teor de umidade do substrato (7,3%) o volume final 

da reação foi de 500 mL. 

Para o acompanhamento da reação de hidrólise enzimática, amostras de 2 mL foram 

retiradas periodicamente até 24 horas com o auxílio de uma seringa esterilizada através do 

duto de amostragem. Para este procedimento, a agitação foi paralisada por 1 min.  Após 

centrifugação da amostra por 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, Thermo 

Scientific), o sobrenadante foi estocado a -20 °C para posterior quantificação de glicose 

liberada, a partir da qual foi calculado o rendimento de conversão de celulose (Equação 1).  

 

 

4.4.2. Ensaios de fermentação em meio semissintético no reator MBV 

 

 

Os experimentos de fermentação em meio semissintético no reator MBV, foram 

conduzidos de acordo com as condições do planejamento experimental apresentado na 

Tabela 6.  

Para o preparo do inóculo, transferiu-se uma alçada de K. marxianus, proveniente do 

repique em meio de manutenção, para tubos de ensaio contendo cerca de 5 mL de água 

destilada esterilizada. Alíquotas de 1 mL desta suspensão foram então transferidas para 

frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL do meio semissintético constituído por (g/L): 

glicose (30); KH2PO4 (1,5); (NH4)2SO4 (1,0); MgSO4.7H2O (0,1) e extrato de levedura (3,0). 



77 

 

 

 

Nesta etapa, foram preparados 10 frascos para o cultivo do inóculo, os quais foram incubados 

a 40 °C em agitador rotatório (MaxQ 7000, Thermo Scientific) sob 200 rpm por 16 horas. 

Após este tempo, os conteúdos dos 10 frascos foram homogeneizados e centrifugados a 4000 

rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, Thermo Scientific). Após remoção do 

sobrenadante, realizou-se mais uma etapa de lavagem que consistiu na ressuspensão dos 

pellets com água destilada esterilizada seguida por centrifugação. Os pellets foram então 

ressuspendidos em aproximadamente 100 mL de água destilada esterilizada, e esta 

suspensão concentrada foi utilizada para inocular o meio de fermentação com 1g/L.  

O meio de fermentação foi constituído dos mesmos componentes utilizados para o 

crescimento do inóculo, porém com uma concentração inicial de glicose de 50 g/L. Para sua 

preparação, empregou-se soluções concentradas de cada componente, as quais foram 

esterilizadas em autoclave a 121 °C por 20 minutos. A solução de glicose e o tampão citrato 

de sódio tiveram um fator de concentração de 2 e 20 vezes, respectivamente, enquanto que 

os sais minerais e o extrato de levedura formaram uma única solução com um fator de 

concentração de 20 vezes.  

Para o preparo do reator, inicialmente adicionou-se a quantidade de esferas de vidro 

desejada. Em seguida, o conjunto foi esterilizado em autoclave a 121 °C por 20 minutos. 

Após resfriamento do reator, foram adicionadas as soluções concentradas de cada 

componente: glicose (500 mL); tampão citrato de sódio 1M (50 mL); nutrientes (50 mL) e 

água destilada esterilizada (400 mL, incluindo o volume utilizado para a ressuspensão do 

inóculo). Para a homogeneização do meio, o sistema foi agitado a 50 rpm por 2 min e o 

ajuste da temperatura foi feito através da circulação de água na camisa do reator utilizando 

um banho termostatizado com bomba (Heto). Após a estabilização da temperatura desejada, 

o reator foi inoculado com 1g/L de K. marxianus dando início ao processo fermentativo.  

Amostras foram retiradas periodicamente até 24 horas de processo para avaliar o 

crescimento celular e determinação da concentração de açúcares, etanol e dos subprodutos 

formados durante o processo fermentativo, como glicerol e ácido acético. As respostas 

avaliadas foram a cinética de consumo de glicose e de produção de etanol, assim como os 

parâmetros fermentativos do processo. 
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4.5.  Avaliação do processo de sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em 

reator não convencional  

 

 

 Após a definição das variáveis significativas para os processos em separado 

(hidrólise enzimática da celulignina desacetilada, item 4.4.1, e fermentação em meio 

semissintético, item 4.4.2), foram conduzidos experimentos de sacarificação e fermentação 

simultânea (SSF) em reator MBV. Nesta etapa, foi avaliado o efeito do número de esferas 

(0 a 30) e temperatura (40 a 46 °C) sobre a produção de etanol a partir da celulignina 

desacetilada. Para isto, foi proposto um planejamento fatorial 22 com três pontos centrais, 

conforme apresentado na Tabela 7. Neste planejamento também foram realizados 

experimentos com pontos adicionais para avaliar o efeito quadrático da temperatura. 

 

Tabela 7 - Planejamento fatorial 22 completo, com triplicata no ponto central e pontos adicionais, 
para avaliação do efeito das variáveis operacionais do reator MBV sobre a produção de etanol por 
SSF a partir da celulignina desacetilada. 

 Variáveis independentes 
 Níveis codificados  Níveis reais 

Ensaios X1 X2 
 Esferas 

(número) 
Temperatura 

(°C) 
1 -1 -1  0 40 

2 -1 -1  0 40 

3 +1 -1  30 40 

4 +1 -1  30 40 

5 -1 +1  0 46 

6 -1 +1  0 46 

7 +1 +1  30 46 

8 +1 +1  30 46 

9 0 0  15 43 

10 0 0  15 43 

11 0 0  15 43 

   X1: Esferas; X2: Temperatura 
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Todos os experimentos de SSF foram conduzidos com teor de sólidos de 8% m/v, 

empregando a carga de enzima previamente otimizada (21,5 FPU de Cellubrix e 26,5 UI de 

β-glicosidase/g de celulose).  

Para o preparo do reator, inicialmente adicionou-se a quantidade de esferas de vidro 

desejada e o conjunto foi esterilizado em autoclave a 121 °C por 20 minutos. Após 

resfriamento do reator, foram adicionados cerca de 40 g (massa seca) de celulignina 

desacetilada, 25 mL de tampão citrato de sódio 1M (para concentração final de 50 mM, pH 

4,8) e 375 g de água destilada esterilizada. A mistura foi então agitada a 50 rpm por 2 min 

para homogeneizar o sistema. Após a estabilização da temperatura desejada, o reator foi 

inoculado com 1g/L de K. marxianus NRRL Y-6860. Em seguida, para dar início a SSF, 

foram adicionados 35,4 mL da Cellubrix diluída (1:2) e 10,75 mL de β-glicosidase diluída 

(1:10), sendo ainda adicionados mais 50 mL de água da lavagem dos recipientes contendo 

as enzimas, perfazendo um volume total do meio reacional de 496,9 mL. Considerando o 

teor de umidade do substrato (7,3%) o volume final da reação foi de 500 mL. Para o 

acompanhamento do processo, amostras de 2 mL foram retiradas periodicamente até 24 

horas. Após centrifugação da amostra a 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, 

Thermo Scientific), o sobrenadante foi estocado a -20 °C para posterior quantificação de 

glicose residual, etanol e dos subprodutos formados, os quais foram utilizados para a 

determinação dos parâmetros fermentativos do processo  

 

 

4.6.  Produção de etanol por SSF em reator MBV empregando elevados teores de 

sólidos 

 

 

Após a definição das condições operacionais para a produção de etanol por SSF em 

reator MBV com 8% m/v de celulignina desacetilada, foram realizados experimentos 

empregando maiores teores de sólidos (16 e 24% m/v). Inicialmente, foi avaliado o processo 

em batelada a fim de identificar o efeito da carga de substrato sobre a eficiência do processo. 

Para isto, foi utilizado o mesmo procedimento da SSF descrito no item 4.5, alterando apenas 

a massa seca inicial de celulignina desacetilada, ou seja, a massa inicial foi aumentada para 

80 g ou 120 g, perfazendo um teor de sólidos de 16% ou 24% (m/v), respectivamente.  
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A partir dos resultados obtidos em batelada, foram então conduzidos experimentos 

em batelada alimentada (fed-batch) com 24% m/v de sólidos, sob as condições operacionais 

previamente otimizadas (200 rpm de agitação, 18 esferas e 41,5 °C). Nesta etapa, foram 

avaliadas diferentes estratégias de alimentação de substrato, assim como variações nas 

cargas iniciais de enzima e concentração inicial de levedura. Estas estratégias estão 

sumarizadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Diferentes estratégias de batelada alimentada (fed-batch) para a produção de etanol em 
reator MBV a partir da celulignina desacetilada. 

Parâmetros 
Estratégias 

E1 E2 E3 

Teor de sólidos inicial  
(% m/v) 

8 16 16 

Adição de sólidos  
(% m/v) 

8 (18h) + 8 (36h) 8 (24h) 8 (10h) + 8 (24h) 

Teor de sólidos final  
(% m/v) 

24 24 24 

Carga inicial de enzimas  
(FPU e UI β-Glic./g de celulose) 

64,5 e 79,5 21,5 e 26,5 21,5 e 26,5 

Carga final de enzimas  
(FPU e UI β-Glic./g de celulose) 

21,5 e 26,5 14,3 e 17,6 14,3 e 17,6 

Concentração inicial de levedura 
(g/L) 

1,0 1,0 3,0 

 

 

O preparo do reator, quantidade de nutrientes e volume final de reação seguiu o 

mesmo protocolo descrito no item 4.5.  Amostras de 2 mL foram retiradas periodicamente 

até 48 horas.  Após centrifugação da amostra a 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 

16R, Thermo Scientific), o sobrenadante foi estocado a -20 °C para posterior quantificação 

de glicose residual, etanol e subprodutos formados, os quais foram utilizados para a 

determinação dos parâmetros fermentativos do processo. Nestes experimentos foi também 

estimado o rendimento de conversão de celulose, com base nos parâmetros teóricos de 

conversão, conforme mostrado na Equação 2. 

 



81 

 

 

 

100(%)*
85

×

























×

××











+









=
S

C
E

mC

VfG
f

E

RCC                              (Eq. 2) 

 

Onde: E é a concentração de etanol (g/L), ���	 é o fator de conversão de glicose a etanol 
considerando a eficiência de 85% (0,43 g/g), G é a concentração de glicose (g/L), �� é o 
fator de conversão de celulose em glicose (0,90), V é o volume de líquido da reação (L), C é 
o teor de celulose por grama de substrato (g/g) e ms é a massa seca de substrato empregada 
no experimento (g). 
 
 
 

4.7. Recuperação e caracterização das frações residuais obtidas a partir do 

processamento da palha de arroz 

 

 

A partir do processamento da palha de arroz sob as condições previamente definidas, 

foram geradas duas frações residuais: 1) o licor alcalino proveniente da etapa de 

desacetilação (80 mg de NaOH/g de biomassa, 70 °C por 45 minutos) e 2) o resíduo sólido 

obtido após a SSF (na condição E3 da SSF em batelada alimentada, Tabela 8); conforme 

mostrado na Figura 19. 

Considerando que, tanto o licor alcalino quanto o resíduo gerado após processo de 

fermentação em SSF são constituídos de lignina, esta etapa teve como objetivo caracterizar 

química e fisicamente estas frações, utilizando a Lignina Kraft (Sigma-Aldrich, número do 

produto: 370959) para a comparação dos resultados, denominado LP (lignina padrão).  

A lignina do licor alcalino foi recuperada por meio da precipitação com ácido, 

conforme metodologia descrita por (MUSSATTO; FERNANDES; ROBERTO, 2007). Para 

isto, adicionou-se lentamente 6 mL de H2SO4 concentrado a 500 mL de licor alcalino (até 

pH=2,2), agitando com um bastão de vidro. O frasco contendo o material foi armazenado 

em geladeira (4 °C) por 24 horas. Após este tempo, a mistura foi centrifugada a 3500 rpm 

por 25 minutos, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi recolhido com espátulas e 

colocados sobre peneiras de 120 mesh. Para remover o excesso de umidade do precipitado, 

as peneiras contendo o material foram então incubadas em estufa a 50 °C até peso constante. 
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Em seguida, o precipitado seco foi moído no equipamento Ultra-Turrax Tube Drive (IKA) 

e peneirado em malha de 60 mesh, obtendo-se um sólido denominado LLA (lignina do licor 

alcalino). 

 

Figura 19 - Frações residuais geradas a partir do processamento da palha de arroz. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Para recuperação do resíduo de fermentação, todo o conteúdo do reator MBV foi 

recolhido e peneirado para remoção das esferas de vidro. Em seguida a suspenção de 

biomassa foi centrifugada (3500 rpm por 30 minutos) para separação dos sólidos. Em 

seguida os sólidos foram transferidos para uma bandeja de plástico, a qual foi incubada em 

estufa a 60 °C até peso constante. Após secagem, o material foi processado em moinho de 

facas (Manesco & Ranieri) e peneirado em malha de 80 mesh, obtendo-se assim o material 

denominado RF (resíduo de fermentação). 

 Todas as três amostras (LLA, lignina do licor alcalino; RF, resíduo de fermentação; 

LP, lignina padrão) foram submetidas às mesmas análises, incluindo caracterização de 

composição química (item 4.9.2), análise elementar (item 4.9.8), análise estrutural por 

microscopia eletrônica de varredura (item 4.9.9), poder calorífico e análise 

termogravimétrica (item 4.9.10). Estas amostras foram também avaliadas quanto ao 

potencial antioxidante dos extratos obtidos após solubilização dos compostos fenólicos em 

acetona 80% v/v, conforme descrito a seguir. 
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4.7.1. Potencial antioxidante 

 

Para avaliar o potencial antioxidante a partir das amostras sólidas (LP, LLA e RF), 

cerca de 200 mg foram pesados em tubos de ensaio de capacidade de 15 mL. Em seguida 

foram adicionados aos tubos 4 mL de acetona 80% (v/v). Os tubos foram cobertos com papel 

alumínio para evitar a incidência de luz direta e a perda de solvente por evaporação. Após 

incubação em banho-maria a 60 °C com agitação recíproca por 30 minutos, os extratos foram 

filtrados primeiramente em membranas de 1,25 µm (Metricel, type GA-3, Gelman 

Instrument Co. Ltd.) e posteriormente em membranas de 0,2 µm (Whatman® Puradisc FP30) 

com auxílio de seringas descartáveis. Os volumes recuperados foram quantificados para os 

cálculos posteriores. Após a filtração, os extratos foram armazenados a -20 °C em ausência 

de luz direta até a análise do teor de fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu (item 

4.9.11) e da atividade antioxidante pelos métodos de captura do radical livre (DPPH, item 

4.9.12) e de redução dos íons Ferro (FRAP, item 4.9.13). 

 

 

4.8. Análise técnico-econômica: descrição e desenvolvimento dos modelos 

 

 

Com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica do processo de produção de etanol 

a partir da palha de arroz e identificar as etapas de maior custo durante o processamento 

desta biomassa, foram utilizados os resultados obtidos experimentalmente para o 

desenvolvimento de modelos empregando o software Super Pro Designer (Intelligen, Inc.). 

Este software contém uma abrangente biblioteca de componentes, propriedades e modelos 

de operações unitárias que suportam a modelagem, avaliação e otimização de processos 

integrados para diversas tipos de indústrias.  

O diagrama de blocos mostrado na Figura 20 apresenta de forma simplificada os três 

cenários avaliados para análise técnico-econômica do processo, os quais se basearam na 

utilização das frações açucaradas de hexoses (C6) e de pentoses (C5), assim como nas 

frações de lignina geradas durante o processamento da biomassa.  
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Figura 20 - Diagrama de blocos simplificado para o processamento da palha de arroz considerando 
os seguintes cenários: 1) produção de etanol apenas a partir de C6; 2) produção de etanol a partir 
de C6 e C5; 3) produção de etanol a partir de C6 e xilitol a partir de C5.  

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A principal diferença entre os três cenários avaliados foi com relação ao 

aproveitamento da fração hemicelulósica (C5): 

Cenário 1: nenhum destino é dado para a xilose presente na fração hemicelulósica (C5); 

Cenário 2: a xilose é convertida a etanol pela levedura S. stipitis NRRL-Y 7124; 

Cenário 3: a xilose é convertida a xilitol pela levedura K. marxianus NRRL Y-6373. 
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Para a simulação do processo foi considerado uma capacidade de processamento de 

100 Kg de palha de arroz por hora por um período de operação de 330 dias por ano 

(equivalente a 792 toneladas de palha de arroz por ano). O detalhamento de cada etapa do 

processamento da palha de arroz está mostrado nos itens a seguir, apresentando os 

parâmetros e as considerações utilizadas nas simulações.  

 
 

4.8.1.  Etapas de pré-tratamento 

 

 

4.8.1.1.  Pré-tratamento alcalino 

 

 

Para a etapa de pré-tratamento alcalino foram empregadas as condições otimizadas 

experimentalmente: 80 mg NaOH/g de palha de arroz (razão sólido: líquido de 1:10), 70 ° C 

e tempo de reação de 45 minutos. Logo, utilizou-se a massa de 8,0 Kg de NaOH para cada 

100 Kg de massa seca de palha de arroz, em 1000 L de água.  Após a reação, a fração líquida 

(licor alcalino) foi separado do sólido pré-tratado por centrifugação, com uma recuperação 

de 70% para ambos.  

Com o objetivo de recuperar a lignina do licor alcalino foi utilizado o método de 

precipitação por ácido. Para isso, foi empregado 6 mL de ácido sulfúrico concentrado por 

cada litro de licor alcalino com o objetivo de reduzir o pH de 11,8 para 2,2. Recuperou-se 

12,2 g de LLA (lignina do licor alcalino) para cada litro de licor. Uma vez que a LLA foi 

caracterizada quimicamente e em relação ao potencial antioxidante, foi considerado um 

valor de venda para este produto na análise econômica, a partir do conteúdo dos ácidos 

ferúlico e p-cumárico. 

 

 

4.8.1.2.  Pré-tratamento com ácido diluído 

 

 

A palha de arroz desacetilada foi então submetida ao pré-tratamento com ácido 

diluído para solubilizar a hemicelulose na fração líquida. As condições empregadas nesta 



86  

 

 

etapa foram: 100 mg de H2SO4/g de palha pré-tratada, 121 ° C e tempo de reação de 85 

minutos. Após este tempo, o reator foi resfriado até 50 °C e todo o conteúdo foi transferido 

para uma centrífuga, onde ocorreu a separação da fração líquida (hidrolisado 

hemicelulósico) e sólida (celulignina desacetilada). Nesta etapa, foram consideradas as 

eficiências de hidrólise obtidas experimentalmente para a xilana (69,0%), arabinosil (98,4%) 

e celulose (0,4%). A concentração de xilose no hidrolisado hemicelulósico foi de 19,2 g/L. 

 

 

4.8.2. Etapas de fermentação 

 

 

4.8.2.1. Fermentação de glicose 

 

 

A celulignina desacetilada foi utilizada como substrato no processo de sacarificação 

e fermentação simultânea (SSF) realizado em batelada alimentada, com teor final de sólidos 

de 24% (m/v), carga final de enzimas de 14,3 FPU e 17,6 IU de β-glicosidase por grama de 

celulose (teor de proteínas de 53 mg/g de celulose), na temperatura de 41,5 °C por 48 horas. 

Para a condução da SSF também foi considerada a concentração inicial de 3,0 g/L da 

levedura K. marxianus NRRL Y-6860 e adição de nutrientes na concentração final de (g/L): 

extrato de levedura (3,0); (NH4)2SO4 (1,0); KH2PO4 (1,5) e MgSO4·7H2O (0,1). De acordo 

com os dados experimentais, foi utilizada uma eficiência de conversão de celulose em etanol 

de 67,5%, o que resultou em uma concentração de 52,3 g/L de etanol em 48 horas de 

processo. 

Após a reação, todo o conteúdo do reator foi transferido para uma centrífuga, onde 

ocorreu a separação da fração de líquida (mosto fermentado) e sólida (resíduo de 

fermentação). A fração líquida, contendo o etanol, foi enviada para a seção de destilação, 

enquanto resíduo de fermentação foi seca e utilizada como combustível para a geração de 

vapor e energia, considerando calor de combustão determinado experimentalmente (17,7 

MJ/Kg). 
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4.8.2.2.  Fermentação de xilose 

 

 

A etapa de fermentação da xilose foi a que diferenciou os três cenários avaliados nas 

simulações. Para o Cenário 1, não foi considerado a bioconversão desta fração da biomassa. 

Já para os demais cenários, antes de ser utilizado como meio de fermentação, o hidrolisado 

hemicelulósico foi primeiramente submetido a um processo de concentração à vácuo para 

aumentar o teor de xilose de 19,2 para 70 g/L. Após a concentração do hidrolisado contendo 

a pentose, foram estudados os outros dois cenários, conforme descrição a seguir. 

Para o Cenário 2, o pH do hidrolisado concentrado foi ajustado para 5,5 pela adição 

de hidróxido de sódio (20 g de NaOH por litro de hidrolisado) seguido pela adição de 3 g/L 

de extrato de levedura. O hidrolisado foi inoculado com uma concentração inicial de 1 g/L 

de S. stipitis NRRL Y-7124 e a reação foi realizada a 30 °C por 96 h. A eficiência de 

fermentação de xilose a etanol foi de 59,5%, alcançando 21,1 g/L. Após a reação, todo o 

conteúdo do reator foi transferido para uma centrífuga, onde ocorreu a separação da fração 

líquida (mosto fermentado) e sólida (resíduo de fermentação). Para este cenário, o mosto 

fermentado das pentoses foi misturado àquele obtido na fermentação da glicose, obtendo-se 

uma concentração final de 42 g/L que foi então enviada para a seção de destilação. Já a 

fração sólida, contendo principalmente as leveduras, foram reutilizadas no processo. Estes 

resultados experimentais, empregando a levedura S. stipitis NRRL Y-7124 para a produção 

de etanol a partir do hidrolisado hemicelulósico desacetilado, podem ser encontrados em um 

trabalho recentemente publicado por nosso grupo de pesquisa (CASTRO et al., 2016). 

Já para o Cenário 3, o hidrolisado desacetilado foi empregado visando a produção de 

xilitol pela levedura K. marxianus NRRL Y-6373, conforme descrito por Santos (2015). 

Neste caso, o hidrolisado concentrado foi primeiramente destoxificado utilizando o processo 

de overliming. Nesta etapa, pH do hidrolisado foi ajustado para 10,0 empregando CaO, 

seguido pela redução do pH para 5,5 utilizando uma solução de ácido sulfúrico (72% m/m). 

Em seguida, o hidrolisado foi centrifugado para remoção dos precipitados e então diluído 

com água destilada para a obtenção de uma concentração de 50 g/L de xilose. Após a 

fermentação deste hidrolisado por 120 horas, verificou-se uma eficiência da bioconversão 

de xilose a xilitol de 81,3%, alcançando assim 38,7 g/L do produto no mosto fermentado. 

Em seguida, todo o conteúdo do reator foi transferido para uma centrífuga, onde ocorreu a 

separação da fração líquida (mosto fermentado) e sólida (resíduo de fermentação). Para este 
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cenário, considerou-se que o mosto fermentado foi enviado para uma seção à parte para a 

cristalização e recuperação do xilitol, conforme descrito a seguir. 

 

 

4.8.3.  Etapas de recuperação dos produtos 

 

 

Para as etapas de recuperação dos produtos foram utilizados processos e 

considerações encontrados na literatura, uma vez que estas não foram realizadas 

experimentalmente no presente trabalho. É válido ressaltar que no Cenário 2 os mostos 

fermentados de hexoses e pentoses foram misturados antes de iniciar o processo de 

destilação, enquanto no Cenário 3 os mostos fermentados de C5 e C6 seguiram caminhos 

diferentes. 

Em relação à recuperação de etanol, foi considerada a separação do produto 

empregando uma combinação de colunas de destilação e peneiras moleculares. A primeira 

das colunas de destilação, chamada de beer column, separa o etanol como produto de topo. 

Posteriormente, os vapores enriquecidos em etanol são ainda mais concentrados nas colunas 

seguintes até atingir a mistura azeotrópica de etanol e água (92,5% m/m). Para produzir o 

etanol anidro (> 99,6% m/m), a mistura azeotrópica foi concentrada empregando peneiras 

moleculares, conforme indicado por Kumar e Murthy (2011). Todos os efluentes de fundo 

das etapas de destilação e peneira molecular foram misturados e enviados para a seção de 

produção de vapor e energia. 

A recuperação de xilitol no Cenário 3 consistiu em um processo de evaporação a 40 

°C para concentrar o mosto sem degradar o produto, seguido por um processo de 

cristalização com uma eficiência de 92%, conforme descrito por Mussatto et al. (2013). O 

xilitol foi então separado por centrifugação, resultando em uma produção de 5,7 Kg. O 

melaço residual, contendo parte do xilitol não recuperado, foi adereçado para uso como ração 

animal. 
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4.8.4.  Reutilização de água  

 

 

O processamento da biomassa lignocelulósica em uma biorrefinaria gera uma grande 

quantidade de fluxo de águas residuais que deve ser tratada antes da sua reutilização no 

processo. No presente trabalho isto foi realizado na seção de tratamento de água, 

empregando módulos de osmose reversa para purificar as frações orgânicas e inorgânicas 

presentes nas águas residuais (MUSSATTO et al., 2013). Assim, a água tratada foi 

considerada como limpa e totalmente reutilizável, o que reduz o consumo total ao longo do 

processamento. Além disso, considerou-se que a matéria orgânica/inorgânica retida nas 

membranas de purificação foi coletada e utilizada como fertilizante, sendo, portanto, um 

produto secundário desta proposta de biorrefinaria. 

 

 

4.8.5.  Geração de vapor e energia  

 

 

Visando minimizar os custos de operação do processamento da palha de arroz, foi 

também considerada uma seção para a geração de vapor e energia para a utilização na própria 

biorrefinaria. Para isto, foi utilizado o resíduo de fermentação da SSF como combustível 

sólido, considerando o calor de combustão determinado experimentalmente (17,7 KJ/Kg), e 

parte da água recuperada para produzir vapor de alta pressão em uma caldeira. O vapor 

gerado, por sua vez, é utilizado em uma turbina para converter a energia térmica em energia 

elétrica, além de vapores em diferentes condições de temperatura e pressão, conforme 

especificações do software Super Pro Designer. 
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4.8.6.  Análise econômica 

 

 

Com o objetivo de realizar uma comparação mais direta entre os dois cenários e 

avaliar o impacto de cada etapa do processamento da palha de arroz, a análise econômica foi 

realizada considerando apenas os custos operacionais do processo, levando em conta os 

balanços de massa e energia obtidos experimentalmente ou com base na literatura. Assim, 

nesta análise não foram considerados os custos relativos às etapas de construção desta 

biorrefinaria, como a compra de equipamentos, instalação de tubulações, salários de 

empregados, dentre outros. Portanto, para a análise econômica considerou-se apenas os 

custos de utilidades e materiais, assim como as receitas e créditos gerados. Os valores 

utilizados na análise econômica estão apresentados na Tabela 9. Alguns destes valores 

referem-se exclusivamente a condições encontradas no Brasil, tais como os custos de água, 

energia e o preço do etanol. Para os valores não detalhados na Tabela 9 foram utilizados os 

padrões encontrados na base de dados do próprio software SuperPro Designer. Além disso, 

os valores apresentados na análise estão em Dólares Norte-Americanos (U$), com uma taxa 

de conversão de 1,0 $ = R$ 3,89 (Reais Brasileiros). 

Portanto, foram utilizados os mesmos critérios para os três cenários avaliados, 

possibilitando assim uma comparação direta entre os custos operacionais e as receitas 

geradas em cada um deles. Os resultados obtidos nas simulações foram compilados para 

avaliar o impacto de cada item nas diversas etapas consideradas no processamento da palha 

de arroz, incluindo pré-tratamentos, fermentações e recuperação de produtos, assim como os 

impactos sobre o custo total de operação. 
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Tabela 9 - Valores de materiais e utilidades empregados nas simulações para a análise econômica 
do processamento da palha de arroz. 

Itens  Preço (U$) Unidade Referências 

Materiais    

  Palha de arroz 18,75 tonelada (DELIVAND et al., 2011) 

  Água 1,15 m3 (MUSSATTO et al., 2013) 

  NaOH 0,12 Kg SuperPro Designer 

  H2SO4 0,04 Kg SuperPro Designer 

  Celulases 5,07 Kg proteína (LIU et al., 2016) 

  Leveduras 0,5 Kg Alibaba a 

  Etanol anidro  0,49 L CEPEA/ESALQ-USP b 

  Xilitol 2,95 Kg (MUSSATTO et al., 2013) 

  Fertilizante 0,02 Kg Alibaba c 

  Lignina do licor alcalino 3,01 Kg (MUSSATTO et al., 2013)d 

Utilidades    

  Energia elétrica 0,10 KWh Agência Brasil 2016 e 

  Vapor 10,89 tonelada SuperPro Designer 

  Água de resfriamento (25 °C) 0,045 tonelada SuperPro Designer 

  Água de resfriamento (4 °C) 0,36 tonelada SuperPro Designer 

  Freon (-4 °C) 0,50 tonelada SuperPro Designer 

a https://www.alibaba.com/product-detail/yeast-saccharomycescerevisiae_1583415099.html?spm= 
a2700.7724857.0.0.HboqY5&s=p 
b CEPEA/ESALQ-USP: http://cepea.esalq.usp.br/etanol/. Etanol anidro no Estado de São Paulo em 
24/06/16; 
c https://www.alibaba.com/product-detail/Lignosulfonic-acid-sodium-salt-chemicalsfor_60496992 
328.html?spm=a2700.7724838.0.0.Miar6A&s=p 
d Baseado na concentração de ácidos ferúlico e p-cumárico presentes na lignina para uso como 
agentes antioxidantes; 
e Agência Brasil 2016. Estimativa do preço da energia para a indústria no Brasil: R$ 403,80/ MWh 
(1 U$ = R$ 3.89 => 0.1038$/KWh). http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-
02/custo-medio-da-energia-para-industria-atinge-r-4038-por-mwh.; 
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4.9. Métodos Analíticos  

   

 

4.9.1.  Determinação do teor de umidade da palha de arroz  

 

  

O teor de umidade da palha de arroz foi determinado no analisador de umidade por 

infravermelho, modelo Gehaka IV 2000. A análise foi realizada a uma temperatura de 105ºC 

até massa constante (variação de massa menor que 0,005 g/min).  

 

 

4.9.2.  Caracterização da biomassa lignocelulósica  

 

 

 Para a caracterização química da palha de arroz e dos sólidos obtidos após cada pré-

tratamento avaliado, foi uma metodologia baseada no protocolo padrão do National 

Renewable Energy Laboratory (SLUITER et al., 2012), com algumas modificações 

conforme descrição a seguir.  

 

 

4.9.2.1.  Determinação do teor de extrativos 

 

 

 Para determinação do teor de extrativos da palha de arroz in natura, o material foi 

inicialmente extraído em água e em seguida em etanol (95% v/v) utilizando um aparelho 

Soxhlet. As amostras (3,0 g em massa seca), em triplicata, foram mantidas em contato com 

os solventes (800 mL) durante 24 horas (com substituição do primeiro solvente após 12 

horas). Após a extração, as amostras foram secas à temperatura ambiente e então transferidas 

quantitativamente para pesa-filtros previamente tarados. Os pesa-filtros contendo as 

amostras foram colocados em estufa a 105 °C até massa constante. O cálculo da porcentagem 

de extrativos foi baseado na massa seca inicial do material não extraído, relacionando com 

a massa seca obtida após a extração.  
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4.9.2.2.  Determinação dos teores de celulose, hemicelulose, lignina 

insolúvel, lignina solúvel, grupos acetil e cinzas 

 

 

 Após a determinação do teor de umidade, aproximadamente 300 mg de amostra 

foram transferidas para um tubo de ensaio de 25 mL, onde foram adicionados 3 mL de 

solução de H2SO4 (72% m/m), previamente ambientada a 30 °C. A mistura foi 

homogeneizada com um bastão de vidro e mantida em banho na temperatura de 30 °C por 

60 minutos, sendo homogeneizada a cada 10 minutos. Após esse tempo, o hidrolisado ácido 

obtido foi transferido quantitativamente para frascos Erlenmeyer de 250 mL com a adição 

de 84 mL de água destilada. Os frascos contendo o material foram então levados à autoclave, 

onde foram submetidos à temperatura de 121 °C por 1 hora, para promover a hidrólise 

completa dos oligômeros restantes. Após resfriamento à temperatura ambiente, a suspensão 

foi filtrada em cadinho de vidro com filtro poroso n° 3, previamente tarado, e transferido 

quantitativamente para um balão volumétrico, avolumado para 100 mL com água destilada. 

A partir deste hidrolisado ácido foi determinada a concentração dos açúcares monoméricos 

(glicose, xilose e arabinose) e de ácido acético solubilizados em solução, os quais foram 

utilizados para o cálculo dos teores de celulose (Equação 3), hemicelulose (Equação 4), que 

pode ser desmembrada em xilana (Equação 5) e arabinosil (Equação 6), grupos acetil 

(Equação 7) e lignina solúvel (Equação 8) presentes na amostra de biomassa analisada. É 

valido ressaltar que a lignina solúvel foi determinada pela leitura das amostras a 205 nm no 

espectrofotômetro Hitachi U1800, utilizando o valor de 105 L.cm-1.g-1 como a absortividade 

da lignina solúvel (DENCE, 1992 apud FERRAZ et al., 2000). 
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Onde: 
, �, � e �� são as concentrações de glicose, xilose, arabinose e ácido acético (g/L), 
respectivamente; �� , � e ��� são os fatores de conversão de glicose em celulose (0,90), 
xilose e arabinose em xilana e arabinosil que compõem a hemicelulose (0,88) e ácido acético 
em grupos acetil (0,98), respectivamente; � é o volume do balão em que o filtrado foi 
recolhido (L); �� é massa seca da amostra analisada (g); �����	�� é a absorbância da 

amostra a 205nm; � é a diluição utilizada para a leitura da amostra em espectrofotômetro; ɛ 

é a absortividade da lignina solúvel a 205nm (105 L.cm-1.g-1); 1: Passo óptico da cubeta de 
quartzo (1 cm). 
 

 

O resíduo sólido insolúvel retido no cadinho com filtro poroso foi lavado com água 

destilada, seco à temperatura ambiente e levado à estufa (105 °C) até massa constante. Para 

determinação das cinzas do resíduo sólido insolúvel, o material seco a 105 °C foi aquecido 

em mufla elétrica com rampa de temperatura (a partir da temperatura ambiente, 105 °C por 

12 minutos, 250 °C por 30 minutos, 575 °C por 3 horas, e então 105 °C até a retirada das 

amostras). Após resfriamento, o material calcinado foi quantificado gravimetricamente. A 

partir da diferença entre a massa do resíduo seco e a massa das cinzas foi possível determinar 

a porcentagem de lignina insolúvel, de acordo com a Equação 9. 
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Onde: �� é massa do resíduo insolúvel (g); ��� é a massa de cinzas do resíduo insolúvel 
após calcinação; �� é a massa da amostra analisada. 
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Para determinação do teor de cinzas totais, aproximadamente 1,0 g de amostra, sem 

passar pelo procedimento de hidrólise com ácido 72%, foram colocados em cadinhos, 

previamente tarados, e levados à mufla para calcinação na temperatura de 575 °C por 3 horas 

(aplicando a mesma rampa de temperatura já descrita para as cinzas do resíduo insolúvel). 

Após resfriamento, o material calcinado foi quantificado gravimetricamente. Assim, o teor 

de cinzas foi determinado pela diferença de peso das amostras, antes e após calcinação de 

acordo com a Equação 10. 
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Onde: �� é a massa de cinzas após calcinação; �� é a massa da amostra analisada. 
 

 

4.9.3.  Determinação dos teores dos açúcares, ácido acético e etanol  

  

 

As concentrações de glicose, xilose, arabinose, ácido acético, glicerol, xilitol e etanol 

foram determinadas por Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC), em 

equipamento Agilent Technologies 1260 Infinity com detector de índice de refração e coluna 

BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 X 7,8 mm) (Hercules, CA, USA), nas seguintes 

condições: temperatura de 45 °C; eluente: ácido sulfúrico 0,01 N; fluxo do eluente 0,6 

mL/min; volume de amostra de 20 µL. Para as análises, as amostras foram diluídas com água 

deionizada e filtradas em Sep-Pack Cartidge C18 (Waters Associate - MILLIPORE). As 

concentrações dos compostos foram calculadas a partir de curvas de calibração obtidas de 

soluções padrão. 

 

 

4.9.4.  Determinação dos teores de furanos e fenólicos  

  

 

As concentrações de furanos (furfural, 5-hidroximetilfurfural e ácido furóico) e 

fenólicos de baixo peso molecular (ácidos gálico, vanílico, p-cumárico, siríngico e ferúlico; 
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álcool vanilil e vanilina) foram determinadas por Cromatografia Líquida de Alto 

Desempenho (HPLC), em equipamento Agilent Technologies 1260 Infinity utilizando um 

detector UV (a 276 nm) e coluna Waters Spherisorb C18 5 µm ODS2 4,6 x 100 mm sob as 

seguintes condições: temperatura ambiente; eluente: acetonitrila/água (1/8 com 1% de ácido 

acético); fluxo 0,8 mL/min; volume de amostra: 20 µL e detector UV a 276 nm. As amostras 

foram diluídas com água deionizada e filtradas em membranas do tipo HSWP com poros de 

0,45 µm (Waters Associate - MILLIPORE). As concentrações destes compostos foram 

calculadas a partir de curvas de calibração obtidas de soluções padrão. 

 

 

4.9.5. Determinação da atividade e teor de proteínas dos extratos enzimáticos 

 

 

Para caracterizar os extratos enzimáticos utilizados no presente trabalho, Cellubrix, 

Novozymes 188 e Cellic CTec2, primeiramente foram conduzidos ensaios de determinação 

da atividade de celulase total e de atividade de β-glicosidase. Em seguida, foi determinado 

o teor de proteínas totais nestes extratos. As metodologias empregadas para estas análises 

estão descritas a seguir. 

A atividade de celulases totais foi determinada empregando a metodologia padrão do 

NREL, segundo Adney e Baker (1996) que, por sua vez, utilizaram como referências os 

trabalhos de Ghose (1987) e Miller (1959). A reação enzimática foi conduzida em tubos de 

ensaio de 30 mL contendo 1,0 mL de tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8 e uma tira de 

1 cm x 6 cm (aproximadamente 50 mg) de papel de filtro Whatman n° 1. Os tubos foram 

pré-incubados a 50 °C, aos quais foram adicionados 0,5 mL dos extratos enzimático em 

cinco diluições diferentes. Os tubos de ensaios contendo a mistura foram aquecidos em 

banho a 50 ºC por 60 minutos. Após esse tempo, foram adicionados 3,0 mL de DNS e a 

mistura foi fervida por 5 minutos. Então, 1 mL da solução foi coletada em tubos de 

microcentrífuga e centrifugado a 4000 rpm por 2 minutos para precipitar possíveis fibras 

insolúveis do papel de filtro. Em seguida, 0,2 mL do sobrenadante foram coletados a partir 

dos tubos e diluídos com 2,5 mL de água destilada. Os respectivos controles (enzima e 

substrato), branco do reagente e diferentes diluições do padrão de glicose (10 mg/mL) foram 

submetidos às mesmas condições experimentais para a determinação da atividade e para a 

construção da curva de calibração de glicose. A leitura da absorbância do sobrenadante 

diluído foi realizada em espectrofotômetro a 540 nm. Os valores de absorbância foram 
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convertidos em massa de glicose empregando a curva de calibração de glicose e usados para 

construir um gráfico relacionando o inverso das diluições da enzima (1/diluição) com a 

massa de glicose liberada. A equação da reta obtida foi usada para determinar o valor do 

inverso da diluição da enzima que resultou na liberação de exatamente 2,0 mg de glicose. 

Para o cálculo da atividade de celulases totais em FPU/mL dividiu-se o fator 0,37 

(correspondente à conversão de 2 mg de glicose em 1 micromol de glicose por minuto) pelo 

valor do inverso da diluição da enzima que liberou 2,0 mg de glicose. 

Para a determinação da atividade de β-glicosidase foi utilizada a metodologia 

proposta por Wood e Bath (1998), empregando p-nitrofenil-β-D- glicopiranosídeo (50 mM) 

como substrato. Tubos de ensaio com 1 mL de substrato e 1,8 mL de tampão citrato de sódio 

50mM (pH 4,8) foram pré-incubados à 50 °C. Após esse tempo, foram adicionados 0,2 mL 

de diferentes diluições enzimáticas. Para obter a cinética enzimática, a produção de p-

nitrofenol foi monitorada nos tempos de 10, 20 e 30 minutos. As reações enzimáticas foram 

interrompidas pela adição de 4 mL de tampão glicina 0,4 M (pH 10,8) e a leitura das 

absorbâncias foram realizadas em espectrofotômetro (Hitachi U-1800), à 430 nm. Os 

brancos das diluições enzimáticas e do substrato foram submetidos às mesmas condições 

experimentais. A concentração de p-nitrofenol liberada no meio reacional foi determinada 

de acordo com uma curva padrão previamente construída. Uma unidade de atividade 

enzimática de β-glicosidase é definida como 1 µmol de p-nitrofenol formado por minuto 

(UI). 

O teor de proteínas totais dos três extratos enzimáticos utilizados foi determinado 

pelo método da Ninidrina, empregando uma metodologia adaptada de Starcher (2001). Em 

tubos de microcentrífuga de 2 mL, com tampa rosqueada e com anel de vedação, foram 

adicionados 100 µL de amostra e 300 µL de solução HCl 9,0 mol/L. Os tubos foram 

fechados, agitados em vórtex e mantidos em banho a 100 ºC por 24 h, para que as proteínas 

fossem hidrolisadas. Após este tempo, os tubos foram resfriados e centrifugados a 5000 rpm 

por 1 minuto (Heraeus Megafuge 16R, Thermo Scientific). Em seguida, 100 µL da amostra 

hidrolisada foram adicionados a tubos de microcentrífuga de 1,5 mL do tipo Eppendorf 

contendo 100 µL de NaOH 5,0 mol/L. A mistura foi novamente agitada em vórtex, seguido 

pela adição de 100 µL do reagente Ninidrina 2,0%, e uma nova agitação em vórtex foi 

realizada. A mistura foi incubada a 100 ºC por 10 minutos e centrifugada a 5000 rpm por 1 

minuto (Heraeus Megafuge 16R, Thermo Scientific). Em seguida, foram adicionados 500 

µL de solução de etanol 50 % (v/v). Após agitação em vórtex, a absorbância foi lida em 
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espectrofotômetro (Hitachi U-1800) à 560 nm. Os valores de absorbância foram convertidos 

em concentração de proteínas utilizando uma curva de calibração previamente construída de 

albumina sérica bovina (BSA) nas concentrações de 0 a 800 µg de BSA/mL. 

 

 

4.9.6.  Determinação da concentração celular  

  

 

A concentração celular da levedura K. marxianus NRRL Y-6860 foi determinada 

pela medida das absorbâncias das amostras diluídas em espectrofotômetro (Genesys 10S) 

empregando o comprimento de onda de 600 nm para leitura da densidade óptica (DO600). 

Para a obtenção da curva padrão que relaciona a DO600 com a concentração de células, 

cultivou-se a levedura em três frascos Erlenmeyer de 125 mL, cada um contendo 25 mL de 

meio semissintético composto por (g/L): glicose (30,0); KH2PO4 (1,5); (NH4)2SO4 (1,0); 

MgSO4.7H2O (0,1) e extrato de levedura (3,0). O cultivo foi realizado por 16 horas, sob 

agitação de 200 rpm e temperatura de 40 °C. Após este tempo, todo o volume dos meios de 

cultivo foi centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos (Heraeus Megafuge 16R, Thermo 

Scientific), para recuperação da massa celular que, em seguida, foi lavada por duas vezes 

com água destilada. As células lavadas foram ressuspendidas em 15 mL de água destilada, 

formando uma suspensão celular densa. A partir desta suspensão celular foram retiradas 

alíquotas para diluição e leitura a 600 nm de forma que fossem alcançadas leituras entre 0,1 

a 0,7 unidades de DO600. Além disso, alíquotas de 3 mL da mesma suspensão celular foram 

colocadas em cadinhos previamente tarados e incubados em estufa a 105 °C até peso 

constante. A partir dos resultados foi obtida uma equação linear que permitiu a conversão da 

DO600 em concentração celular (g/L). 

  

 

4.9.7.  Determinação dos parâmetros fermentativos 

 

 

Para a análise dos resultados obtidos nos experimentos de fermentação em meio 

semissintético, foram determinados os seguintes parâmetros: fator de conversão de glicose 

em etanol (Equação 11) e produtividade volumétrica em etanol (Equação 12). Já para os 
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experimentos de sacarificação e fermentação simultânea, foi determinado o fator de 

conversão de celulose em etanol (Equação 13) e a eficiência de fermentação (Equação 14). 
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Onde: ��  e �� são a concentração final e inicial de etanol (g/L); 
�  e 
� são a concentração 
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Onde: ��  e �� são a concentração final e inicial de etanol (g/L); ��  e �� são o tempo final e 

inicial (h). 
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Onde: E é a concentração de etanol (g/L); V é o volume de líquido na reação (L); C é o teor 
de celulose por grama de substrato (g/g); �� é a massa seca de substrato empregada no 
experimento (g) e ��  é o fator de conversão de celulose em glicose (1,11, ou 1/0,90)  
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η                                          (Eq. 14) 

 

Onde: obtido / CEY  (g/g) é o valor obtido experimentalmente para o fator de conversão de 

celulose em etanol;  teórico/ CEY  (g/g) é o valor potencial considerando a máxima conversão 

teórica da celulose em etanol. 
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4.9.8. Composição elementar 

 

 

Para determinar a composição elementar das amostras ricas em lignina (item 4.7), o 

teor de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre (CHONS) foi analisado pelo 

Centro de Pesquisas em Energia da Holanda (ECN, Energy research Centre of the 

Netherlands). Para os demais elementos, as análises foram realizadas nos Laboratórios de 

Raio-X do Departamento de Ciências Materiais e Engenharia da Delft University of 

Technology (Holanda), empregando o espectrômetro Panalytical AxiosMax por fluorescência 

de raios-X por dispersão de comprimento de onda (WD-XRF, Wavelength Dispersive X-Ray 

Fluorescence). Os dados foram processados com os softwares SuperQ5.0i e Omnian e os 

resultados foram descritos em termos de g/100g de amostra.  

 

 

4.9.9. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As amostras ricas em lignina (item 4.7) também foram analisadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para observar as suas características micro estruturais, 

também no Departamento de Ciências Materiais e Engenharia da Delft University of 

Technology. Para esta análise, as amostras foram recobertas com uma fina camada de 

carbono e, em seguida, as foto-micrografias foram obtidas em um equipamento JEOL JSM 

6500F com uma voltagem de aceleração de 15 kV. 

 

 

4.9.10.  Poder calorífico e análise termogravimétrica 

 

 

As medidas de poder calorífico das amostras foram realizadas em uma bomba 

calorimétrica adiabática (Plain Jacket Oxygen Bomb Calorimeter, Modelo 1341, Parr 

Instruments) acoplada à um termômetro eletrônico (Modelo 6772, Parr Instruments). Estes 

experimentos também foram realizados no Departamento de Ciências Materiais e 

Engenharia da Delft University of Technology. Para esta análise, 1,0 g de amostra foi 
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adicionado em um cadinho de metal, sobre o qual foi posicionado um fio de 10 cm de liga 

de níquel ligado a eletrodos acoplados à parte interna da tampa da bomba calorimétrica. O 

cadinho e o sistema de ignição, formado pelo fio de níquel e os eletrodos, foram colocados 

na parte interna da bomba, a qual foi fechada hermeticamente. Após o fechamento da bomba, 

a mesma foi pressurizada com oxigênio até a pressão de 30 atm. Posicionou-se os cabos de 

ignição em dois soquetes na parte externa da tampa da bomba calorimétrica já pressurizada, 

a qual foi então colocada cuidadosamente em um balde de metal contendo 2,0 Kg de água 

desmineralizada. A tampa do calorímetro com o sensor do termômetro foi colocada na parte 

superior e o misturador foi ligado para homogeneizar a temperatura da água circundante à 

bomba. Após 5 minutos de temperatura constante, o sistema de ignição foi acionado 

provocando a queima da amostra. A quantidade de calor liberada pela combustão da amostra 

foi determinada pela variação de temperatura da água circundante ao calorímetro. Os valores 

de poder calorífico das amostras foram expressos em MJ/Kg. 

Para a análise termogravimétrica (TGA) foi utilizado o equipamento Perkin Elmer 

Thermogravimetric Analyzer TGA 7. Para isto, aproximadamente 20 mg de amostra foram 

aquecidas de 25 a 825 °C (a uma taxa de 10 °C/minuto) sob atmosfera de nitrogênio. Os 

resultados foram plotados em um gráfico correlacionando a perda de massa com a 

temperatura, gerando as curvas de TGA. 

 

 

4.9.11.  Análise de fenólicos totais 

 

 

O teor de fenólicos totais dos extratos de lignina foram determinados utilizando o 

reagente de Folin-Ciocalteu, de acordo com o método colorimétrico adaptado para uso em 

microplacas de 96 poços (MENESES et al., 2013).  

Resumidamente, 5 µL dos extratos foram diluídos em uma solução de NaOH 1M 

(para garantir pH > 12,0). Os extratos diluídos foram misturados com 60 µL de solução de 

carbonato de sódio (7,5 % m/v) e 15 µL do reagente de Folin-Ciocalteu na microplaca de 96 

poços. Em seguida, 200 µL de água destilada foram adicionados e agitados cuidadosamente 

com a pipeta. Após permanecer incubados a 60 °C por 5 minutos, em ausência de luz, as 

amostras foram resfriadas à temperatura ambiente, e a absorbância das amostras foi medida 

a 700 nm em um leitor de placa espectrofotométrico (Tecan, modelo Infinite M200 PRO), 
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utilizando acetona 80% (v/v) como branco. Uma curva de calibração foi preparada usando 

uma solução padrão de ácido gálico (200, 400, 600, 800, 1000, 2000 e 2500 mg/L) sob as 

mesmas condições utilizadas no experimento. O teor de fenólicos totais foi expresso como 

mg de equivalente de ácido gálico (EAG) por massa seca de material (mg EAG/g de 

amostra). 

 

 

4.9.12.  Método de captura do radical livre (DPPH●) 

 

 

Um dos métodos empregados para a determinação da atividade antioxidante dos 

extratos de lignina foi o método de captura do radical livre, utilizando o reagente 2,2-difenil-

1-picril-hidrazina (DPPH●), baseado na redução deste composto de coloração violeta na 

presença de um antioxidante para tornar-se uma molécula de coloração amarela. Para esta 

análise foram seguidas as recomendações do protocolo de análises experimentais da Dra. 

Solange Mussatto, baseados nos trabalhos de Fukumoto e Mazza (2000) e Silva et al. (2004) 

Os ensaios foram realizados em microplacas de 96 poços, contendo 25 µL da amostra 

diluída em acetona 80% (v/v) e 200 µL da solução de DPPH● 150 µM (dissolvido em 

metanol 80% v/v para uma absorvância de 0,7 em 515 nm). Os componentes da reação foram 

misturados e permaneceram por uma hora em ausência de luz e temperatura ambiente. Em 

seguida, a absorbância foi medida no comprimento de onda de 515 nm em um leitor de placa 

espectrofotométrico (Tecan, modelo Infinite M200 PRO) utilizando metanol 80% (v/v) 

como branco. A solução controle, por sua vez, consistia no uso de metanol 80% (v/v) no 

lugar da amostra. Para cada amostra foi elaborada uma série de diluição (quatro diferentes 

concentrações), tal que a inibição do radical DPPH fosse entre 20 e 80%. A atividade de 

captura do radical livre foi calculada pela determinação da porcentagem de inibição do 

radical DPPH, de acordo com a Equação 15. 

 

                   1001 ×







−=

C

A

A

A
e DPPH (%)Inibição d                               (Eq. 15) 

 

Onde: AC e AA são as absorbâncias da solução controle e da amostra, respectivamente. 
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Uma curva de calibração também foi preparada com uma solução padrão do 

antioxidante sintético ácido 2-carboxílico-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano (Trolox®) 

diluída em metanol (40, 80, 100, 300, 400 and 600 µM). A porcentagem de inibição de 

DPPH● (Eq. 14) foi plotada em função da concentração de antioxidante para determinar a 

concentração de 50 % de inibição do radical DPPH (IC50). Os valores de IC50 foram 

expressos como micromolar de equivalentes de Trolox (ET) por massa seca de material (µM 

ET/g de amostra). 

 

 

4.9.13.  Método de redução dos íons ferro (FRAP) 

 

 

O segundo método utilizado para a determinação da atividade antioxidante dos 

extratos de lignina foi o método de redução dos íons ferro (FRAP, Ferric Reducing 

Antioxidant Power), baseado na capacidade dos fenóis em reduzir Fe3+ em Fe2+. Para esta 

análise também foram seguidas as recomendações do protocolo de análises experimentais 

da Dra. Solange Mussatto, tendo como referência o trabalho de Benzie e Strain (1996). 

Para a realização desta análise, 10 µL do extrato das amostras filtradas e diluídas em 

acetona 80% (v/v) foram misturadas com 290 µl do reagente FRAP em microplacas de 96 

poços. O reagente FRAP foi preparado no momento da análise ao misturar, na proporção de 

1:1:10 (v/v/v), 1) 10 mM de 2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) preparada em HCl 40 

mM; 2) 20 mM FeCl3 e 3) 0,3 M de tampão acetato (pH = 3,6). A mistura reacional foi então 

incubada a 37 °C por 15 minutos e a absorbância foi determinada no comprimento de onda 

de 593 nm em um leitor de placa espectrofotométrico (Tecan, modelo Infinite M200 PRO), 

usando água destilada no lugar da amostra como branco. Uma curva de calibração foi 

também preparada usando uma solução aquosa de FeSO4.7·H2O (200, 400, 600, 800 e 1000 

µM), nas mesmas condições experimentais. Os resultados foram expressos como 

micromolar de equivalentes de Fe2+ por massa seca de material (µM Fe2+/g de amostra). 
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4.10. Análises estatísticas 

 

 

As análises estatísticas dos dados foram realizadas nos softwares Statistica 10 e 

Design Expert 6.0, nos quais foram obtidos modelos que descreveram as repostas avaliadas 

em função das condições experimentais empregadas, considerando os níveis de significância 

de 90% ou 95% de confiança, conforme indicação. Os resultados foram expressos em tabelas 

de estimativas de efeitos, erro-padrão, teste t de Student, assim como tabelas de análise de 

variância (ANOVA) dos efeitos e da regressão do modelo e gráficos de superfície resposta. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Caracterização química da palha de arroz 

 

 

A determinação das frações que compõem a estrutura do material lignocelulósico é 

de fundamental importância para avaliar todas as etapas que englobam o processamento da 

biomassa. Por exemplo, a partir da composição inicial da matéria-prima são realizados os 

cálculos para o balanço material de todo o processo. A composição química da palha de 

arroz utilizada no presente trabalho está apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Composição química da palha de arroz empregada no presente trabalho. 

Componentes Composição 
(g/100g) 

Celulose 35,34 ±0,24 

Hemicelulose 22,83 ±0,27 

      Xilana 19,96 ±0,27 

     Arabinosil 2,86 ±0,12 

Grupos acetil 2,56 ±0,32 

Lignina 18,97 ±0,67 

      Solúvel em ácido 4,39 ±0,19 

      Insolúvel em ácido 14,57 ±0,67 

Cinzas 11,33 ±0,04 

Extrativos 10,28 ±0,25 

  

 

Verifica-se que a palha de arroz estudada no presente trabalho apresenta uma fração 

de polissacarídeos (celulose e hemicelulose) de cerca de 60%, o que é importante para a sua 

utilização como fonte de açúcares visando a obtenção de produtos por fermentação. Este teor 

de polissacarídeos é semelhante ao já descrito anteriormente para a palha de arroz 

(CHANDRA; TAKEUCHI; HASEGAWA, 2012), assim como para outras gramíneas como 

as palhas de trigo (ERDEI et al., 2013) e milho (CHEN et al., 2012a), porém, inferior ao 
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conteúdo observado na madeira (poplar), a qual apresenta aproximadamente 70% de sua 

massa constituída de polissacarídeos (ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). Quanto às frações não 

polissacarídicas, nota-se na Tabela 10 que a palha de arroz apresentou ao teor de 

aproximadamente 19%, sendo cerca de 77% deste valor relativo à lignina insolúvel em ácido.  

De acordo com (ZHAO; ZHANG; LIU, 2012), as gramíneas apresentam teores de lignina 

de 10 a 30%, sendo inferiores àqueles presentes em madeiras (18 a 35%). Tem sido 

demonstrado que menores teores de lignina estão correlacionados com uma menor 

recalcitrância da biomassa lignocelulósica (PU et al., 2013). Já os extrativos, que podem ser 

graxas, gomas, alcalóides, resinas, óleos essenciais e outros constituintes citoplasmáticos do 

vegetal (FENGEL; WEGENER, 1989), apresentaram um teor de 10,3% na palha de arroz, 

situando-se entre os valores observados nas palhas de milho e de trigo, 2,5 e 12,6%, 

respectivamente. (CHEN et al., 2012a; ERDEI et al., 2013). 

  Com relação ao teor de cinzas, nota-se que a palha de arroz possui um conteúdo de 

cinzas comparável à palha de trigo (~10%), enquanto que as outras biomassas como palha 

de milho e madeira (poplar) apresentam um teor de 5,7 e 0,5%, respectivamente (CHEN et 

al., 2012a; ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). O conteúdo de cinzas está relacionado com a 

quantidade de materiais inorgânicos (principalmente sílica) presentes na biomassa 

lignocelulósica. No caso de algumas gramíneas que possuem um elevado teor de cinzas, 

incluindo as palhas de arroz e de trigo, este componente é um elemento estrutural da parede 

celular (VAN SOEST, 2006). De acordo com Reza et al. (2014) as cinzas estruturais 

resultam de propriedades intrínsecas da biomassa, como o tipo, maturidade e frações 

anatômicas, e podem variam tanto em quantidade quanto na composição de minerais. 

Considerando que para cada 1 Kg do cereal colhido é produzido 1 Kg de palha de 

arroz (BINOD et al., 2010), uma grande quantidade de resíduos desta cultura é gerada 

mundialmente. De acordo com os dados disponibilizados pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), é previsto para a safra 2015/2016 a produção de 11,79 milhões 

de toneladas de arroz no Brasil (MARQUES et al., 2016). Com base no teor de 

polissacarídeos presentes na palha de arroz (celulose e hemicelulose) é possível então 

estimar a quantidade dos monômeros de açúcares provenientes desta fração (glicose e xilose, 

respectivamente) e, desta forma, calcular o potencial de produção máxima de etanol a partir 

desta biomassa. Considerando um processo ideal, ou seja, aplicando a máxima eficiência nas 

etapas de obtenção de açúcares, fermentação e destilação do etanol, estima-se que para cada 

100 Kg de palha de arroz possam ser produzidos 25,3 L deste álcool a partir do conteúdo de 

celulose e 14,7 L a partir da xilana, totalizando 40 L deste produto (Figura 21). Logo, a partir 
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de 11,79 milhões de toneladas de palha de arroz, estima-se uma produção de 4,68 bilhões de 

litros de etanol. 

 

Figura 21 - Potencial da produção de etanol a partir da palha de arroz no Brasil. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esta quantidade de etanol (4,68 bilhões de litros) poderia contribuir de forma 

significativa com o mercado brasileiro, em que o álcool combustível pode ser utilizado 



108  

 

 

diretamente nos automóveis (hidratado, de 95,1 a 96% m/m) ou misturado à gasolina (anidro, 

> 99.6% m/m). De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) e compilados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

(UNICA), com o aumento do nível da mistura de 25 para 27% do etanol anidro à gasolina, 

o consumo total de etanol no ano de 2015 foi de 28,8 bilhões de litros (UNICA, 2016). 

Assim, a produção de etanol a partir da palha de arroz poderia incrementar em 16% a 

produção nacional deste biocombustível. Sabe-se, entretanto, que tanto a etapa de hidrólise 

dos polissacarídeos quanto os rendimentos da fermentação para a produção de etanol de 

segunda geração ainda estão distantes da máxima eficiência, o que tem motivado as 

pesquisas na área de conversão de biomassa. 

 Além disso, é interessante observar que 37% do potencial de produção de etanol a 

partir da palha de arroz devem-se ao conteúdo de xilana. Desta forma, fica clara a 

necessidade do aproveitamento de ambas as frações, celulose e hemicelulose, a fim de obter 

o máximo aproveitamento desta biomassa em termos dos polissacarídeos.  

 

 

5.2. Pré-tratamento da palha de arroz 

 

 

Para a utilização eficiente das frações açucaradas dos materiais lignocelulósicos há a 

necessidade da realização de etapas de pré-tratamento físico e/ou químicos. Para isso, é 

importante selecionar as condições do processo, tanto do ponto de vista técnico quanto 

econômico, que permitam uma maior recuperação dos açúcares, aliado também à menor 

geração de inibidores. Dentro deste contexto, nesta etapa do trabalho foram abordados os 

efeitos do processamento sequencial da palha de arroz, baseado na estratégia de pré-

tratamento alcalino (desacetilação) seguido por hidrólise com ácido diluído. 

Especificamente, foram avaliados as modificações estruturais em decorrência de cada 

condição de pré-tratamento e os seus efeitos sobre a hidrólise enzimática dos sólidos obtidos. 
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5.2.1. Avaliação das condições de pré-tratamento alcalino 

 

 

Visando estabelecer as melhores condições para pré-tratamento alcalino da palha de 

arroz, foi proposto um planejamento experimental para avaliar os efeitos da temperatura (50 

a 70 °C) e carga de NaOH (20 a 80 mg de NaOH/g de biomassa) sobre a composição química 

do sólido resultante. Para este estudo, empregou-se um planejamento fatorial 22 de face 

centrada, composto por 11 experimentos, com triplicata no ponto central, e os resultados 

estão apresentados na Tabela 11.  

Em geral, verifica-se que o tratamento alcalino proporcionou um aumento nos teores 

de celulose e hemicelulose, e diminuição nos teores de lignina, cinzas e grupos acetil, em 

relação à palha de arroz in natura. Nota-se também que a recuperação de sólidos após o pré-

tratamento alcalino variou de 80,5% a 93,5%, sendo os menores valores de recuperação de 

sólidos (80,5 a 82,8%) observados nos experimentos realizados na maior carga de NaOH 

(80 mg de NaOH/g de biomassa) independentemente da temperatura (E3, E4 e E11). Vale 

destacar que nestes ensaios foram também observados os maiores valores de remoção de 

lignina e cinzas. Um comportamento semelhante foi reportado por Karp et al. (2015), 

estudando o pré-tratamento alcalino de switchgrass, variando a carga de NaOH de 35 a 140 

mg/g de biomassa e a temperatura de 100 a 130 °C, por 30 minutos. Estes autores verificaram 

uma recuperação de sólidos de 71 a 95%, positivamente correlacionado com o aumento da 

carga de hidróxido de sódio, e atribuíram este comportamento à maior remoção de lignina.  

Ainda na Tabela 11, observa-se que o aumento da carga de NaOH aumentou a 

remoção de grupos acetil, cinzas e lignina, sendo que para o acetil a remoção foi quase que 

completa (>98%) nas condições do ensaio E4 (70 °C e 80 mg de NaOH/g de biomassa). Já 

no que se refere às cinzas e lignina, a remoção máxima foi de 67% e 42%, respectivamente. 

De acordo com Reza et al. (2014), os inorgânicos estruturais, como aqueles presentes nas 

cinzas, formam ligações covalentes dentro das ligações cruzadas da lignina. Sendo assim, 

uma vez que a lignina é reativa em condições alcalinas, as cinzas também são dissolvidas 

em soluções básicas, como foi verificado no presente trabalho. 
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Tabela 11 – Efeito de diferentes condições de pré-tratamento alcalino sobre a composição química da palha de arroz. 

Ensaios 

Variáveis independentes 
Composição da palha de arroz 

(g/100 g) 
SR a 
(%) 

Remoção após tratamento alcalino 
(%) 

Temperatura 
(°C) 

Carga NaOH 
(mg NaOH/g PA) 

Cel. Hem. Lig. Cinzas Acetil Cel. Hem. Lig. Cinzas Acetil 

E1 50 20 37,9 24,2 16,3 9,7 2,0 91,0 2,3 7,5 15,2 21,9 30,0 

E2 70 20 37,6 24,3 15,6 9,9 1,8 93,5 < 0,5 4,5 16,6 18,1 35,3 

E3 50 80 42,4 27,5 13,3 5,9 0,2 82,8 < 0,5 4,3 37,1 56,8 93,6 

E4 70 80 43,3 27,3 12,5 5,7 0,04 80,5 1,2 7,7 42,5 59,4 98,8 

E5 60 60 41,5 26,8 14,5 6,2 0,3 83,9 1,4 5,5 30,5 53,9 90,3 

E6 60 60 42,1 26,7 15,2 6,9 0,2 86,9 < 0,5 2,5 24,5 46,9 93,3 

E7 60 60 40,7 26,4 15,7 6,8 0,3 85,2 1,8 5,5 23,6 48,7 90,2 

E8 50 60 41,8 26,9 14,9 7,1 0,4 82,1 2,8 7,2 30,1 48,4 87,4 

E9 70 60 42,2 28,1 14,3 6,2 0,3 84,6 < 0,5 < 0,5 30,8 53,6 90,2 

E10 60 20 38,1 24,7 15,8 9,6 1,7 86,2 6,9 10,5 22,2 26,8 43,6 

E11 60 80 42,1 26,7 13,7 4,6 0,2 81,9 2,3 8,1 35,9 66,7 93,7 

PA b - - 35,3 23,8 17,5 11,3 2,6 - - - - - - 

Cel = celulose; Hem.= hemicelulose; Lig.= Lignina; a SR= sólidos recuperados; b PA = Palha de arroz in natura.
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Vale ressaltar que para todas as condições avaliadas de pré-tratamento alcalino da 

palha de arroz, não se verificou perdas significativas do conteúdo de polissacarídeos 

(celulose e hemicelulose), sendo que a remoção de hemicelulose ficou abaixo de 10,5% e a 

remoção de celulose foi inferior a 7%, o que é desejável para as etapas de recuperação de 

açucares. Apesar da celulose não ser reativa sob condições alcalinas, gramíneas como a palha  

de arroz também contém glucana mista, um polissacarídeo da parede celular que possui um 

esqueleto não ramificado de glucana com ligações β-(1,3) e β-(1,4) (VEGA-SANCHEZ et 

al., 2013), o que explica a solubilização parcial de glicose durante o tratamento alcalino 

empregado no presente trabalho. 

Geralmente, os tratamentos alcalinos têm sido utilizados com o objetivo de promover 

a deslignificação de materiais lignocelulósicos, empregando condições severas de reação, 

muitas vezes como uma etapa única ou posterior à remoção da hemicelulose, como pode ser 

verificado em diversos trabalhos na literatura (HARUN; GEOK, 2016; ROCHA et al., 2012; 

YU et al., 2011). Entretanto, a utilização de condições severas de pré-tratamento alcalino 

pode causar uma diminuição no aproveitamento do conteúdo de carboidratos, principalmente 

aqueles presentes na hemicelulose (xilose e arabinose) e também no aumento nos custos do 

processo devido às concentrações mais elevadas de álcali e maior gasto energético com altas 

temperaturas. Dentro deste contexto, a remoção de grupos acetil a partir da biomassa 

lignocelulósica, empregando uma prévia extração alcalina diluída, tem sido apontada como 

uma estratégia potencial para melhorar a digestibilidade enzimática da celulose e, ao mesmo 

tempo, em um posterior processo de hidrólise ácida, produzir um hidrolisado com toxicidade 

reduzida (CHEN et al., 2012). 

Assim, para avaliar o efeito do pré-tratamento alcalino sobre a digestibilidade da 

celulose, os sólidos obtidos após as diferentes condições de tratamento alcalino foram 

submetidos a ensaios de hidrólise enzimática em uma mesma condição padrão, conforme 

mostrado no item 4.2.3 da seção materiais e métodos (4% m/v de palha de arroz tratada por 

NaOH, com carga de enzima de 12,5 FPU de Cellubrix e 25 UI de β-glicosidase por grama 

de substrato, agitação de 100 rpm e temperatura de 45 °C). Os resultados obtidos em 12 

horas de hidrólise enzimática estão mostrados na Figura 22. 

Observa-se uma grande variação no rendimento de conversão da celulose (RCC), de 

22 a 54 %, a partir das diferentes condições de pré-tratamento alcalino empregadas. Nota-se 

ainda que os mais baixos rendimentos de hidrólise (22 a 26%) foram obtidos a partir dos 

sólidos tratados com as menores cargas de NaOH (E1, E2 e E10), correspondendo à obtenção 
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de um hidrolisado com aproximadamente 4 g/L de glicose. Verifica-se, entretanto, que estes 

resultados são ainda superiores aos obtidos a partir da palha in natura (RCC = 17,7%), 

indicando que, mesmo nas condições mais brandas de pré-tratamento empregadas, a 

remoção de lignina e cinzas possibilitou uma melhor acessibilidade à celulose, e, 

consequentemente, um aumento no rendimento de hidrólise enzimática. De fato, o pré-

tratamento alcalino é conhecido por dissolver os extrativos, saponificar os grupos éster na 

hemicelulose e causar solubilização parcial da lignina, deixando a biomassa mais acessível 

às celulases por diminuir o grau de polimerização e de cristalinidade da celulose, aumentar 

a área superficial interna e romper as ligações entre a lignina e carboidratos (BEHERA et 

al., 2014).  

 

Figura 22 - Rendimento de conversão da celulose (RCC) dos sólidos pré-tratados por NaOH e da 
palha de arroz in natura. Os valores acima das barras correspondem à concentração de glicose (g/L) 
obtidas após 12 horas de hidrólise enzimática com teor de sólidos de 4% (m/v). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

De acordo com a literatura, o processo de hidrólise enzimática envolve a adsorção 

das celulases na superfície da celulose, o efeito sinergístico entre as enzimas envolvidas na 

reação, seguido pela liberação e solubilização do produto (glicose) no meio reacional 

(ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). Sendo assim, vários são os fatores que afetam a reação de 
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hidrólise, ou seja, tanto com relação à estrutura física da biomassa quanto aos mecanismos 

e interações entre as enzimas. Estas interações sinergísticas entre as diferentes enzimas 

envolvidas na digestibilidade de materiais lignocelulósicos foi revisada por Van Dyk e 

Pletschke (2012). Em relação aos fatores físicos, geralmente, o teor de lignina é apontado 

por exercer o maior efeito limitante à hidrólise, e a sua remoção mediante diferentes tipos 

de pré-tratamento têm sido correlacionadas com melhores resultados de digestibilidade da 

celulose a partir do bagaço de cana, como pode ser verificado nos trabalhos de Siqueira et 

al. (2013) e Mendes et al. (2011), e a partir da palha de arroz (KIM; HAN, 2012). Além da 

lignina, vários trabalhos empregando diferentes matérias primas incluindo o bagaço de malte 

(MUSSATTO et al., 2008a), palha de milho (OHGREN et al., 2007) e bagaço de cana 

(CANILHA et al., 2011) têm demonstrado o efeito da remoção de hemicelulose sobre a 

digestibilidade da celulose. Entretanto, o efeito do teor de cinzas sobre o rendimento de 

hidrólise enzimática tem sido pouco explorado. No presente trabalho, além da remoção de 

lignina foi também avaliado o efeito da remoção de cinzas e de grupos acetil sobre o 

rendimento de conversão da celulose. Os resultados correlacionando estas variações estão 

apresentados na Figura 23. 

Verifica-se que o rendimento de conversão de celulose se correlacionou 

positivamente com as remoções de lignina, cinzas e grupos acetil, apresentando para todos 

eles coeficientes de determinação (R2) acima de 0,89. Em relação à remoção de acetil (Figura 

23C) verifica-se um incremento significativo em RCC apenas em valores de remoção acima 

de 80%. Por outro lado, a partir de 30% de remoção de lignina (Figura 23A) e de 50% de 

remoção de lignina (Figura 23B) o efeito positivo em RCC já pode ser notado. 

Na Figura 23D também é apresentada a correlação entre o RCC e a média das 

remoções de lignina, cinzas e grupos acetil. Verifica-se que o comportamento da curva é 

muito semelhante ao obtido para a remoção de acetil, indicando uma maior influência deste 

termo, uma vez que este foi o principal componente removido. Nota-se ainda que no ponto 

de máxima remoção média destes componentes (67,0%) foi obtido o maior valor de RCC 

(53,8%). Nesta condição, a remoção de cada componente foi de 42% para a lignina, 59% 

para as cinzas e 99% para os grupos acetil.  Este resultado indica que, de fato, as principais 

modificações estruturais proporcionadas pelo tratamento alcalino estão diretamente 

relacionadas com a melhoria observada na digestibilidade enzimática da palha de arroz. 
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Figura 23 – Correlações entre rendimento de conversão da celulose (RCC) e remoção de lignina (A), cinzas (B), grupos acetil (C) e remoção média dos três 
componentes (D). 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
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De acordo com Zhao, Zhang e Liu (2012a) os grupos acetil, presentes nas 

ramificações da hemicelulose, podem interferir no reconhecimento da enzima com o 

substrato ao inibir a formação de ligação produtiva, por interações de hidrogênio, entre a 

celulose e o domínio catalítico das celulases, diminuindo assim a taxa de hidrólise. Já em 

relação ao efeito das cinzas, em adição à limitação física proporcionado pela presença de 

minerais (especialmente a sílica) na parede celular do vegetal, também se deve considerar o 

efeito de inibição de outros minerais presentes nas cinzas sobre a atividade das celulases. 

Por exemplo, Bin e Hongzhang (2010) investigaram o efeito de diversos cátions presentes 

nas cinzas da palha de arroz, sobre a atividade das celulases. Os autores demonstraram que, 

dentre os diversos íons testados, apenas Ca2+ e Mg2+ apresentaram um efeito positivo sobre 

a atividade da β-glicosidase, enquanto que os demais (K+, Al3+,Mn2+,Fe3+,Cu2+ e Zn2+) 

apresentaram um efeito inibitório na atividade das celulases (endo-β-1, 4-glucanase, exo-β-

1, 4-glucanase e β-glicosidase). Por outro lado, a presença de lignina tem sido apontada como 

um fator limitante para a acessibilidade das celulases ao substrato, sendo a sua remoção 

positivamente correlacionada com melhorias no rendimento de conversão da celulose 

(SIQUEIRA et al., 2013). Estes autores verificaram uma correlação linear entre a remoção 

de lignina e a digestibilidade do bagaço-de-cana pré-tratado com clorito de sódio, sendo 

obtido 90% de conversão da celulose quando 75% da lignina foi removida da biomassa. 

Portanto, com base nos resultados obtidos no presente trabalho, pode-se inferir que 

os teores de lignina, acetil e cinzas contribuem de forma significativa para a recalcitrância 

da palha de arroz, uma vez que o aumento no rendimento de conversão foi correlacionado 

com uma maior remoção destes componentes.  

Para melhor avaliar os resultados obtidos no planejamento experimental, o 

rendimento de conversão da celulose (RCC) foi analisado em função das condições 

empregadas, conforme apresentado na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Rendimento de conversão da celulose (RCC) após o pré-tratamento alcalino da palha 
de arroz de acordo com planejamento fatorial 22. 

Ensaios 
Variáveis independentes  Resposta 

Temperatura 
(°C) 

Carga de NaOH 
(mg NaOH/g biomassa) 

 RCC b 
(%) 

E1 50 20  22,4 

E2 70 20  24,6 

E3 50 80  48,2 

E4 70 80  53,8 

E5* 60 60  35,4 

E6*  60 60  36,7 

E7* 60 60  36,6 

E8 50 60  34,7 

E9 70 60  40,4 

E10 60 20  23,6 

E11 60 80  45,4 

 a Rendimento de conversão de celulose em 12 horas de hidrólise enzimática. *Pontos centrais.  
 

 

No gráfico de Pareto da Figura 24 é mostrada a análise da estimativa dos efeitos sobre 

o rendimento de conversão da celulose, nos quais foram considerados significativos os 

termos cujos valores de tcalculado (representado pelas barras do gráfico de Pareto) foram 

maiores que o valor de ttabelado (representado pela linha pontilhada vermelha do gráfico). De 

acordo com a estimativa dos efeitos apresentada no gráfico de Pareto, tanto o efeito principal 

quanto os efeitos quadráticos de ambas variáveis foram significativos ao nível de 95% de 

confiança. Por outro lado, a interação X1·X2 não apresentou significância, ou seja, o efeito 

da carga de NaOH independe da temperatura utilizada no tratamento. Verifica-se ainda que 

o fator principal carga de NaOH (X2) apresentou o maior coeficiente positivo para a resposta 

avaliada (+43,34), cerca de 6 vezes maior que o coeficiente principal da variável temperatura 

(+7,21). Estes resultados confirmam os efeitos sugeridos pela análise direta dos dados, ou 

seja, que a carga de NaOH exerceu um maior efeito sobre a rendimento de conversão da 

celulose a partir dos sólidos tratados. O efeito do aumento da temperatura, embora positivo, 

contribuiu menos com o aumento da digestibilidade enzimática.  
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Figura 24 - Gráfico de Pareto para o efeito das variáveis: temperatura (X1) e carga de NaOH (X2) 
sobre o rendimento de conversão da celulose (RCC), ao nível de 95 % de confiança. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A partir das variáveis significativas apresentados no gráfico de Pareto (determinados 

pelo teste t de Student) foi proposto um modelo matemático para descrever o efeito da 

temperatura e da carga de NaOH sobre o rendimento de conversão da celulose (Equação 16). 

 

2
2

2
1211 7,311,28,122,23,31ˆ XXXXY ++++=                         (Eq. 16) 

 

Onde: 1̂Y representa o valor estimado do rendimento de conversão de celulose (%); e os 

termos X1 e X2 representam os níveis codificados das variáveis temperatura e carga de NaOH, 
respectivamente. 
 

 

Para avaliar a significância estatística da equação do modelo quadrático foi realizada 

uma análise de variância (ANOVA) de regressão (Tabela 13), que confirmou a relevância 

estatística do modelo obtido (p<0,0001) com elevado coeficiente de determinação 

(R2=0,98). Isto significa que a Equação 15 é adequada para descrever o comportamento da 

resposta em função das variáveis estudadas. 
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Tabela 13 - Analise de variância (ANOVA) de regressão do modelo que representa o efeito da 
temperatura e carga de NaOH sobre o RCC. 

Fonte de variação 
Soma 

quadrática 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p-valor 

Modelo 1024,8 4 256,2 89,66 < 0,0001* 

Resíduo 17,14 6 2,86   

   Falta de ajuste 16,10 4 4,02 7,7 0,1184 

   Erro puro 1,05 2 0,52   

Total (corr) 1041,92 10    

Coeficiente de determinação: R2 = 0,98 

 

 

Assim, por meio da equação obtida para o modelo foi possível construir uma 

representação tridimensional da superfície de resposta na região experimental estudada que 

representa o efeito da temperatura e carga de NaOH sobre rendimento de conversão da 

celulose (Figura 25). Nota-se que o ponto de máximo RCC correspondeu aos maiores níveis 

de temperatura e carga de NaOH. De fato, nestas condições foram obtidos os maiores valores 

de RCC (53,8%). É importante ressaltar que, embora a superfície de resposta mostrada na 

Figura 25 sugira um passo ascendente em direção ao aumento dos fatores estudados, o 

objetivo do presente trabalho foi empregar um tratamento alcalino em condições brandas, e 

por isto não foram avaliadas condições mais severas de tratamento alcalino. 

Em seguida, com o objetivo de validar o modelo obtido para a hidrólise enzimática 

a partir dos sólidos pré-tratados por NaOH, foram realizados novos experimentos de pré-

tratamento nas seguintes condições: X1 = 70 °C e X2 = 80 mg de NaOH/g de biomassa. Nestas 

condições o modelo previu um RCC de 52,9 ±1,42% e o valor obtido experimentalmente foi 

de 52,18 ±0,32%. Este resultado mostra que o modelo descreve bem a região em estudo, 

uma vez que o valor de RCC obtido está dentro da faixa de variação prevista por este mesmo 

modelo (51,48 a 54,32 %). 
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Figura 25 - Superfície de resposta descrita pelo modelo ��� que representa o valor estimado do 
rendimento de conversão da celulose em função da temperatura e carga de NaOH. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Visando a obtenção de uma maior quantidade de palha desacetilada para os estudos 

referentes à hidrólise com ácido diluído, foram realizados ensaios em reator de 50 L nas 

condições de temperatura e carga de NaOH previamente definidas para o tratamento alcalino 

(80 mg de NaOH/g de palha de arroz, 70 °C e 45 minutos). A Tabela 14 mostra a composição 

química da palha de arroz antes e após o tratamento alcalino realizado em reator, sob as 

condições previamente definidas, assim como a massa recuperada e a remoção de cada 

fração. 

Como esperado, o principal componente removido no tratamento alcalino em maior 

escala foram os grupos acetil (86,5%), seguido pela remoção de cinzas (60,4%) e lignina 

(34,0%). Entretanto, em relação aos valores previamente obtidos em frascos Erlenmeyer 

(apresentados na condição E4 da Tabela 11), foram observadas variações importantes entre 

as remoções dos componentes com o aumento de escala do tratamento alcalino. Na maior 

escala verificou-se que a recuperação de massa decresceu de 80,5 para 70%, enquanto a 

remoção de lignina e grupos acetil decresceram de 42,5 para 34,0% e de 98,8 para 86,5%, 

respectivamente. Além disso, nota-se que a remoção de polissacarídeos foi maior no pré-

tratamento conduzido no reator (~15% para celulose e 17% para hemicelulose) em relação 

aos experimentos realizados em frasco (1,2% e 7,7%, respectivamente). Estas diferenças 
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possivelmente estão relacionadas aos diferentes sistemas de agitação que alteraram a 

transferência de massa durante os pré-tratamentos conduzidos em frasco e em reator.  

 

  

Tabela 14 - Composição química da palha de arroz antes e após o pré-tratamento alcalino em reator 
de 50 L empregando as condições previamente definidas (80 mg de NaOH/g de biomassa e 
temperatura de 70 °C por 45 minutos).  

Componentes 
Composição da palha de arroz 

(g/100g) 
Massa recuperada* 

(g) 
Remoção 

(%) 
In natura Desacetilada 

Celulose 35,3 42,8 30,0 15,1 

Hemicelulose 23,8 28,3 19,8 16,8 

     Xilana 19,9 23,9 16,7 15,9 

    Arabinosil 3,9 4,4 3,1 21,0 

Grupos acetil 2,6 0,5 0,4 86,5 

Lignina 17,5 16,5 11,6 34,0 

      Insolúvel 13,0 11,5 8,1 37,7 

      Solúvel 4,5 3,7 2,6 42,2 

Cinzas 11,3 6,4 4,5 60,4 

Outros 9,5 5,5 3,9 59,5 

Total 100 100 70.0 30.0 

* Calculada considerando a recuperação de 70% de sólidos. 

 

  

O licor alcalino obtido após a desacetilação da palha de arroz no reator foi analisado 

quanto aos teores de açúcares monoméricos, compostos fenólicos e acetato, sendo obtida a 

seguinte composição: glicose (3,8 g/L), xilose (1,1 g/L), acetato (2,1 g/L) e compostos 

fenólicos (463 mg/L de ácido ferúlico, 260 mg/L de ácido p-cumárico, 30 mg/L de álcool 

vanilil, 38 mg/L de ácido vanílico e 27 mg/L de vanilina). Devido às importantes 

propriedades dos compostos fenólicos (antioxidante, antimutagênica, antialérgica, anti-

inflamatória e antimicrobiana) tem sido observado um crescente interesse para a sua 

aplicação em diferentes setores industriais, incluindo alimentícios, farmacêuticos e 

cosméticos (MENESES et al., 2013; MUSSATTO; DRAGONE; ROBERTO, 2007). 
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Portanto, este licor também avaliado posteriormente para compor a análise técnico-

econômica do processo em estudo.  

 

 

5.2.2.  Avaliação das condições de pré-tratamento ácido 

 

 

Esta etapa teve como objetivo estabelecer uma condição de pré-tratamento ácido 

visando a recuperação de um sólido mais susceptível à hidrólise enzimática, como 

consequência da remoção de hemicelulose. Para isto, foi utilizado um planejamento 

experimental composto de 22 com face centrada para avaliar a influência das variáveis tempo 

(de 30 a 90 min) e carga de ácido sulfúrico (de 50 a 150 mg/g de biomassa) sobre a 

composição da palha de arroz desacetilada e a digestibilidade enzimática dos sólidos 

recuperados após a hidrólise ácida. Os ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer 

mantendo-se a relação sólido:líquido de 1:10 e temperatura de 121 °C. Os sólidos obtidos 

após as diferentes condições de tratamento com ácido diluído foram caracterizados 

quimicamente e os resultados estão apresentados na Tabela 15. 

Verifica-se que em todas condições de hidrólise com ácido diluído os sólidos obtidos 

apresentaram uma diminuição nos teores de hemicelulose, cinzas e acetil. Dentre estes, a 

hemicelulose foi a fração com menor recuperação nos sólidos (inferior a 47,6%), o que indica 

a sua solubilização na fração líquida.  De fato, de acordo com Binod et al. (2010) a fração 

hemicelulósica é prioritariamente solubilizada durante a hidrólise ácida devido à sua 

natureza amorfa. Assim, diversos estudos têm empregado este pré-tratamento químico para 

a remoção seletiva da hemicelulose, visando tanto a obtenção das pentoses solubilizadas no 

hidrolisado (PUENTES et al., 2013) quanto um sólido com características mais favoráveis à  

hidrólise enzimática (HSU et al., 2010; SAHA et al., 2005). Verifica-se ainda que as 

condições de hidrólise ácida avaliadas promoveram uma parcial remoção de lignina, em que 

a recuperação desta fração nos sólidos foi superior a 50% nos ensaios com 150 mg de ácido 

e superior a 77% nos ensaios conduzidos com 100 mg de H2SO4/g de alha desacetilada.  

Como consequência da remoção de massa de hemicelulose e lignina, verifica-se que a fração 

de celulose foi enriquecida nos sólidos recuperados, correspondendo a um teor de até 68% 

do material após a hidrólise ácida. 
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Tabela 15 – Efeito de diferentes condições de pré-tratamento ácido sobre a composição química da palha de arroz desacetilada.  

Ensaios 

Variáveis 
independentes a 

 
Composição da palha de arroz 

(g/100 g) SR b 
(%) 

Recuperação após tratamento ácido 
(%) RCC 

(%) 
X1 X2  Cel. Hem. Lig. Cinzas Acetil Cel. Hem. Lig. Cinzas Acetil 

E1 30 50  51,8 16,4 19,9 6,7 0,2 

 

82,2 99,5 47,6 99,1 86,1 32,9 55,3 

E2 90 50  51,1 12,3 18,4 6,3 0,3 81,7 97,5 35,5 91,1 80,4 49,0 62,2 

E3 30 150  65,8 6,0 17,5 5,0 0,4 63,6 97,8 13,5 67,5 49,7 50,9 56,6 

E4 90 150  66,4 3,8 15,3 4,1 0,2 60,7 94,2 8,2 56,3 38,9 24,3 61,0 

E5 30 100  59,2 7,3 21,4 5,2 0,2 69,9 96,7 18,0 90,7 56,8 28,0 58,5 

E6 90 100  63,2 3,2 20,2 5,0 0,2 63,4 93,6 7,2 77,6 49,5 25,4 65,1 

E7 60 50  53,9 14,1 19,0 5,4 0,3 77,5 97,6 38,6 89,2 65,4 46,5 57,8 

E8 60 150  65,0 4,9 13,2 4,3 0,3 63,8 96,9 11,0 51,0 42,9 38,3 58,8 

E9 60 100  60,1 4,7 19,1 5,9 0,1 67,2 94,4 11,2 77,8 62,0 13,4 64,1 

E10 60 100  61,7 5,0 19,9 5,9 0,2 64,8 93,4 11,4 78,2 59,7 25,9 62,9 

E11 60 100  60,9 4,7 20,1 5,9 0,2 65,6 93,3 10,9 79,9 60,5 26,2 62,6 

E12 60 100  61,0 5,2 19,9 5,7 0,2 65,0 92,6 11,9 78,4 57,9 26,0 62,1 

PAD c - -  42,8 28,3 16,5 6,4 0,5 - - - - - - 52,2 

Cel.= celulose; Hemi = hemicelulose; Lig. = lignina; a X1 = tempo (°C), X2 = carga de H2SO4 (mg H2SO4/g biomassa); b SR= sólidos recuperados; 
c PAD = palha de arroz desacetilada; 



 

 

 

A Tabela 15 também apresenta os resultados de rendimento de conversão da celulose 

(RCC) dos sólidos recuperados após as diferentes condições de pré-tratamento com ácido 

diluído e submetidos à hidrólise enzimática em uma mesma condição padrão (12,5 FPU de 

Cellubrix e 25 UI de β-glicosidase por grama de substrato, 4% m/v de sólidos, sob a 

temperatura de 45 °C e agitação de 100 rpm). Observa-se que o RCC dos sólidos submetidos 

ao pré-tratamento ácido variou de 55 a 65%, todos superiores em relação à palha de arroz 

submetida apenas à desacetilação (52%). O melhor resultado de hidrólise enzimática (65%) 

foi obtido com o sólido resultante da condição E6 (90 minutos e 100 mg H2SO4/g de palha 

de arroz desacetilada). Verifica-se ainda que o RCC foi favorecido nas condições de pré-

tratamento com ácido diluído em maiores tempos de reação e concentrações de ácido. 

Entretanto, o efeito positivo da concentração de ácido sulfúrico parece ser limitado acima de 

100 mg H2SO4/g de palha desacetilada, uma vez que foram obtidos menores valores de RCC 

nas condições em que a carga de H2SO4 foi aumentada de 100 para 150 mg/g em um mesmo 

tempo de reação (E5 e E3; E9-12 e E8; E6 e E4). 

Como já foi discutido anteriormente, a remoção dos demais componentes do material 

lignocelulósico (hemicelulose, lignina, grupos acetil e cinzas) pode favorecer a 

digestibilidade da celulose. Entretanto, não foram encontradas correlações diretas entre o 

rendimento de conversão da celulose e a remoção destes componentes após o pré-tratamento 

sequencial, apesar da melhoria nos valores de RCC observada em todas as amostras 

submetidas ao pré-tratamento ácido. 

Para melhor avaliar os resultados obtidos neste segundo planejamento experimental, 

o rendimento de conversão da celulose também foi analisado como resposta em relação às 

condições estudadas de pré-tratamento ácido. No gráfico de Pareto da Figura 26 é mostrada 

a análise da estimativa dos efeitos sobre o rendimento de conversão da celulose. 

Conforme apresentado no gráfico de Pareto da Figura 26, apenas o termo linear da 

variável tempo de reação (X1) e o termo quadrático da variável carga de ácido (X2
2) foram 

significativos ao nível de 95% de confiança. Verifica-se ainda que o sinal positivo para a 

variável linear de X1 (8,497) indica que o RCC é favorecido em maiores tempos de reação. 

Além disso, o sinal negativo do termo quadrático da variável carga de ácido (X2
2 = -7,35) 

indica que o rendimento de conversão da celulose pode ser maximizado na região em estudo. 
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Figura 26 - Gráfico de Pareto para a estimativa dos efeitos das variáveis tempo de reação (X1) e 
carga da H2SO4 (X2) sobre o rendimento de conversão da celulose (RCC), ao nível de 95 % de 
confiança 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir das variáveis significativas apresentados no gráfico de Pareto (determinados 

pelo teste t de Student) foi proposto um modelo matemático para descrever o efeito do tempo 

e da carga de H2SO4 sobre o rendimento de conversão da celulose (Equação 17). Vale 

ressaltar que, embora o efeito principal da carga de ácido (X2) não tenha mostrado 

significância, este termo foi conservado para manter a hierarquia do modelo. 

 

2
2212 95,317,096,256,62ˆ XXXY −++=                            (Eq. 17) 

 

Onde: 2̂Y representa o valor estimado do rendimento de conversão de celulose (%); e os 

termos X1 e X2 representam os níveis codificados das variáveis tempo e carga de H2SO4, 
respectivamente. 

 

 

A análise de variância (ANOVA) da regressão do modelo, mostrada na Tabela 16, 

confirmou a relevância estatística do modelo obtido (p<0,001) com elevado coeficiente de 

determinação (R2=0,96). Isto significa que a Equação 16 é adequada para descrever o 

comportamento da resposta em função das variáveis estudadas. 
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Tabela 16 - Analise de variância (ANOVA) de regressão do modelo que representa o efeito da 
temperatura e carga de H2SO4 sobre o RCC.  

Fonte de variação 
Soma 

quadrática 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p-valor 

Modelo 99,72 3 33,24 42,01 < 0,0001* 

Resíduo 6,33 8 0,79   

   Falta de ajuste 4,14 5 0,83 1,14 0,4892 

   Erro puro 2,19 3 0,73   

Total (corr) 106,05 11    

Coeficiente de determinação: R2 = 0,94 

 

 

A partir da equação do modelo, foi construída uma representação tridimensional da 

superfície de resposta na região experimental estudada (Figura 27). Esta figura mostra 

claramente que os valores mais elevados de RCC (> 64%) podem ser alcançados na região 

dos maiores tempos de reação e carga de ácido próximos a 100 mg H2SO4/g de biomassa. 

Nesta figura tridimensional também fica claro o comportamento quadrático da resposta RCC 

em função da variável carga de H2SO4. 

 

Figura 27 - Superfície de resposta descrita pelo modelo 2̂Y  que representa o valor estimado do 

rendimento de conversão da celulose em função do tempo e carga de ácido. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Com o objetivo de maximizar o rendimento de conversão da celulose, foi então 

realizada uma análise de otimização numérica empregando o programa Design Expert 6.0. 

De acordo com esta análise, foram definidas as seguintes condições de pré-tratamento ácido: 

100 mg de H2SO4/g de palha desacetilada e 85 minutos de tempo de reação. Nestas condições 

de processo, o modelo previu um rendimento de conversão de celulose (RCC) de 64,9 ± 

0,97%. Para validar o modelo foram então realizados novos experimentos de pré-tratamento 

nas seguintes condições: X1 = 85 minutos e X2 = 100 mg de H2SO4/g de palha desacetilada, 

em que se obteve um RCC de 65,41 ±0,38%. Portanto, o modelo descreve bem a região em 

estudo, uma vez que o resultado obtido está dentro da faixa de variação prevista. 

Após a definição e validação das condições de hidrólise ácida da palha de arroz 

desacetilada, foram realizados ensaios em reator de 50 L visando a obtenção de uma maior 

quantidade de palha tratada para os estudos posteriores. A Tabela 17 mostra a composição 

química, a porcentagem da massa recuperada e a remoção de cada fração antes e após o pré-

tratamento ácido nas condições definidas. O sólido obtido após o pré-tratamento sequencial 

foi denominado como celulignina desacetilada de palha de arroz. 

Verifica-se na Tabela 17 que o pré-tratamento com ácido diluído em reator de 50 L 

removeu principalmente os componentes da hemicelulose (xilana, arabinosil e grupos 

acetil), assim como a fração de lignina solúvel em ácido. Por outro lado, este pré-tratamento 

foi pouco efetivo quanto à solubilização de celulose e lignina insolúvel. De fato, o pré-

tratamento com ácido diluído é indicado por remover seletivamente a fração hemicelulósica, 

como pode ser verificado em diversos trabalhos na literatura (CANILHA et al., 2011; 

FONSECA et al., 2013; GAUR et al., 2016; MUSSATTO et al., 2008a; PUENTES et al., 

2013). Entretanto, a hidrólise com ácido diluído geralmente é empregada sobre o material in 

natura, como uma primeira etapa de pré-tratamento químico para remover a hemicelulose, 

diferentemente do presente trabalho, em que uma etapa prévia de desacetilação alcalina foi 

utilizada. Apesar desta diferença, que certamente produziu um sólido com características 

estruturais distintas, verificou-se o mesmo comportamento de remoção seletiva da fração 

hemicelulósica frente à hidrólise com ácido diluído. 
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Tabela 17 - Composição química, massa recuperada e remoção de cada fração da palha de arroz 
após o pré-tratamento ácido em reator de 50 L empregando 100 mg de H2SO4/g de palha 
desacetilada por 85 minutos na temperatura de 121 °C. 

Componentes 

Composição da palha de arroz 
(g/100g) Massa recuperada* 

(g) 
Remoção 

(%) 
Desacetilada 

Celulignina 
desacetilada 

Celulose 42,8 61,8 42,3 1,2 

Hemicelulose 28,3 11,1 7,7 72,8 

    Xilana 23,9 11,0 7,6 68,2 

    Arabinosil 4,4 0,1 0,1 97,8 

Grupos acetil 0,5 0,1 0,1 80,0 

Lignina 16,5 17,1 11,8 28,5 

     Insolúvel 11,5 16,2 11,2 2,6 

     Solúvel 3,7 0,9 0,6 83,8 

Cinzas 6,4 6,0 4,1 35,9 

Outros 5,5 3,9 2,7 50,9 

Total 100 100 69,0 31,0 

* Calculada considerando a recuperação de 69% de sólidos. 
 
 

 Para melhor avaliar o processamento da palha de arroz é apresentado o balanço de 

massa na Figura 28, sob as condições otimizadas de desacetilação (80 mg de NaOH/g de 

palha de arroz, 70 °C por 45 minutos) seguida pela hidrólise com ácido diluído (100 mg 

H2SO4/g de palha de arroz desacetilada, 121 °C por 85 minutos). Conforme destacado nesta 

figura, a eficiência de recuperação da celulose no sólido pré-tratado foi superior ao 

observado para a recuperação da hemicelulose no hidrolisado ácido, mostrando valores de 

84,4% e 62,8%, respectivamente. Este mesmo comportamento não foi verificado por Moya 

et al. (2016) empregando o pré-tratamento alcalino (0,8% NaOH, 60 °C por 59 minutos) 

seguido por hidrólise com ácido oxálico (75 mM, 150 °C por 30 minutos) para o 

processamento da poda de oliveira. Os autores reportaram valores próximos a 80 % de 

eficiência de recuperação para ambas as frações açucaradas (celulose e hemicelulose). Em 

outro estudo, Sanchez et al. (2015) avaliaram o processamento sequencial da palha de trigo  
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Figura 28 - Diagrama do balanço de massa para as condições otimizadas do processamento sequencial da palha de arroz.  

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 
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empregando condições mais severas de pré-tratamento alcalino (380 mg de NaOH/g de 

biomassa, 121 °C, por 60 minutos) e de pré-tratamento ácido (176 mg H2SO4/g de biomassa, 

121 °C por 32,5 minutos), em comparação as empregadas com a palha de arroz no presente 

trabalho. No entanto, os autores reportaram que a eficiência de recuperação de glicose após 

a hidrólise enzimática da palha de trigo foi de 59%, revelando um valor próximo ao obtido 

com a palha de arroz no presente estudo (55,3%). Estes resultados reforçam a ideia de que 

as condições de processamento devem ser definidas para cada tipo de biomassa. Destaca-se 

ainda que no presente estudo, a recuperação de glicose após a hidrólise enzimática 

apresentou um valor moderado, o que sugere a necessidade de melhorias na etapa de 

sacarificação. 

 Com base nos resultados obtidos pode-se inferir que a sequência de pré-tratamento 

proposta no presente trabalho proporcionou um efetivo fracionamento da palha de arroz em 

duas correntes separadas de carboidratos (C6 e C5), permitindo assim o uso destas correntes 

para a produção de etanol com vantagens adicionais:1)  a etapa de desacetilação da palha de 

arroz antecedendo ao processo de hidrólise com ácido diluído contribuiu para a redução da 

toxicidade da fração de C5 ( hidrolisado hemicelulósico), uma vez que grande parte do 

acetado (potencial inibidor microbiano) foi solubilizado no licor alcalino, e 2) esta sequência 

de pré-tratamento promoveu modificações estruturais na fibra da biomassa gerando uma 

resíduo sólido menos recalcitrante frente à hidrólise enzimática.  Destaca-se ainda que, esta 

estratégia de processamento da palha de arroz gerou um licor alcalino rico em acetato e 

compostos derivados de lignina de baixa massa molar (principalmente ácidos fenólicos), os 

quais possuem importantes aplicações em diferentes setores industriais (MUSSATTO; 

DRAGONE; ROBERTO, 2007; RADOYKOVA; NENKOVA; VALCHEV, 2013). 

 Um detalhamento maior acerca das frações líquidas obtidas durante este 

processamento da palha de arroz pode ser encontrado na  tese de doutorado de Santos (2015), 

que empregou este hidrolisado hemicelulósico desacetilado em estudos de produção de 

xilitol por Kluyveromyces marxianus NRRL Y-6373. 

Assim, uma vez definidas as condições de processamento da palha de arroz, a 

celulignina desacetilada foi então utilizada como substrato para os demais estudos visando 

a produção de etanol a partir desta biomassa lignocelulósica. 
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5.3. Avaliação de extratos comerciais de celulases e otimização da carga enzimática 

 

 

Recentemente, muita atenção tem sido dada ao desenvolvimento preparações 

enzimáticas de celulases com elevado potencial catalítico e estabilidade, porém tais extratos 

não têm sido comercializados, sendo disponibilizados apenas para pesquisas acadêmicas ou 

parceiros de empresas.  Estes extratos possuem características comuns, como alta atividade 

de β-glicosidase e a presença de uma nova classe de enzimas denominadas LPMO’s (do 

inglês Lytic Polysaccharide Monooxygenases), anteriormente conhecidas como GH61 

(DIMAROGONA; TOPAKAS; CHRISTAKOPOULOS, 2012). Em geral, a presença destas 

enzimas objetiva melhorar o desempenho e a estabilidade destes extratos enzimáticos, mas 

o seu efeito sobre o desempenho total do processo de produção de etanol sob condições 

industriais relevantes ainda necessita ser investigado. 

Com o objetivo de comparar a eficiência do extrato enzimático utilizado no presente 

trabalho (formado por Cellubrix e Novozyme 188) com um extrato pertencente a esta nova 

classe de preparações enzimáticas, especificamente o extrato Cellic® CTec2, nesta etapa 

foram conduzidos experimentos de hidrólise enzimática e de SSF empregando a 8 % (m/v) 

da celulignina desacetilada de palha de arroz como substrato. A carga de enzimas foi mantida 

em 12,5 FPU/g de biomassa para ambos os extratos avaliados, sendo que para a Cellubrix 

realizou-se a suplementação de 25 UI de β-glicosidase/g de biomassa. Esta suplementação 

não foi necessária para a CTec2, visto que esta preparação contém β-glicosidase em excesso. 

Primeiramente, foram determinadas as atividades enzimáticas (celulase total, em 

FPU/mL; e atividade de β-glicosidase em UI/mL), assim como o teor de proteínas das 

enzimas utilizadas, e os resultados estão mostrados na Tabela 18. Verifica-se que, de fato, o 

extrato enzimático Cellic® CTec2 possui elevada atividade tanto em relação à celulase total 

(cerca de 4 vezes superior à Cellubrix), quanto à atividade de β-glicosidase (acima de 10 

vezes superior à Novozyme 188). Outro aspecto importante a ser analisado a partir destes 

resultados é a atividade específica, definida como a unidade de atividade pelo teor total de 

proteína. A atividade específica de celulase total da Cellubrix é de 0,23 FPU/mg de proteína, 

enquanto da CTec2 é 0,55 FPU/mg de proteína. Já em relação à atividade específica de β-

glicosidase, a superioridade da CTec2 é ainda maior em relação à Novozyme 188 (31,67 UI 

e 2,76 UI/mg de proteína). 
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Tabela 18 - Atividades e teores de proteína dos três preparados enzimáticos utilizados no presente 
trabalho. 

 Cellubrix Novozyme 188 Cellic® CTec2 

Celulase total  
(FPU/mL) 

30,0 - 127,0 

β-glicosidase  
(UI/mL) 

53,0 610,0 7250,0 

Teor de proteína  
(mg/mL) 

131,0 220,7 228,9 

Atividade específica celulase 
(FPU/mg de proteína) 

0,23 - 0,55 

Atividade específica β-glicosidase 
(UI/mg de proteína)  

0,40 2,76 31,67 

   

 

A Figura 29, mostra o perfil de liberação de glicose com o tempo de hidrólise 

enzimática, assim como seus respectivos valores de RCC a partir dos extratos avaliados. 

Verifica-se que o comportamento foi semelhante até 36 h de processo, a partir do qual se 

observa um leve favorecimento de liberação de glicose nos ensaios com CTec2. Tendo em 

vista que a CTec2 possui uma formulação específica para a hidrólise de materiais 

lignocelulósicos, incluindo a presença de β-glicosidase em excesso, mono-oxigenases e 

outras enzimas acessórias, esperava-se uma maior conversão de celulose em menor tempo 

quando comparado à Cellubrix.  

Para melhor avaliar estes resultados, a Tabela 19 apresenta a carga expressa em 

quantidade de proteínas e os valores de rendimento de conversão de celulose (RCC) a partir 

dos dois extratos enzimáticos. De acordo com vários trabalhos literatura, a carga de enzimas 

quando expressa em quantidade de proteínas pode ser utilizado como um parâmetro 

indicativo de custo. Portanto, é cada vez mais comum expressar a carga de enzimas em 

quantidade de proteínas por quantidade de celulose presente na biomassa. Verifica-se na 

Tabela 19, que o rendimento de conversão de celulose obtido com o extrato CTec2 foi de 80 

%, após 48 h, valor este ligeiramente superior ao obtido com o preparado formado por 

Cellubrix e Novozyme 188, que atingiu 74%, após este mesmo tempo. Porém, nota-se que a 
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CTec2 possui o dobro da carga total de proteínas do preparado Cellubrix + Novozyme 188, 

e, portanto, sua utilização poderia impactar nos custos finais do processo.  

 

Figura 29 - Perfis cinéticos do rendimento de conversão da celulose dos dois extratos enzimáticos 
avaliados empregando a celulignina de palha de arroz. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Tabela 19 - Carga total de proteína dos dois extratos enzimáticos avaliados e rendimento de 
conversão de celulose obtido em 48 horas de hidrólise enzimática 

Extratos enzimáticos 
Carga total de proteína  

(mg/g de celulose) 
RCC 
 (%) 

Cellubrix e Novozyme 188 77,5 74,0 ±1,9 

Cellic CTec2 35,2 80,0 ±5,1 

 

 

Vale ressaltar, que a fabricante Novozymes não comercializa o extrato enzimático 

CTec2, e que a quantidade doada para fins de pesquisa é restrita (cerca de 200 mL), 

disponibilizando maiores quantidades apenas para os parceiros da empresa1. Desta forma 

                                                 

 
1 Em conversas informais durante a apresentação destes resultados no congresso 37th Symposium on 
Biotechnology for Fuels and Chemicals, ocorrido em abril de 2015 em San Diego, EUA, pesquisadores e 
parceiros da empresa fabricante destas enzimas (Novozymes) confirmaram que os custos não são revelados. 
Além disso, afirmaram que a CTec2, e a mais recente CTec3, são vendidas ou fornecidas em grandes 
quantidades apenas para empresas e centros de pesquisa com as quais a Novozymes firmou parcerias. 
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não é possível definir o custo exato desta preparação enzimática. Apesar disto, é razoável 

inferir que o custo de produção da CTec2 apresente um valor mais elevado em relação a 

Cellubrix devido à presença de β-glicosidase em excesso e de uma grande quantidade de 

enzimas acessórias como as xilanases e mono-oxigenases em seu extrato.  

Ainda nesta etapa do trabalho, avaliou-se o efeito destes dois preparados enzimáticos 

sobre a produção de etanol por sacarificação e fermentação simultânea (SSF). Este estudo 

foi motivado pelos recentes relatos na literatura sobre o impacto negativo da composição dos 

preparados enzimáticos na etapa de fermentação (CASTRO; ROBERTO, 2015; TOMÁS-

PEJÓ et al., 2009a). Para estes ensaios foi utilizada a mesma carga de celulases (12,5 FPU/g 

de biomassa) com uma concentração inicial de 1 g/L de K. marxianus e os resultados estão 

mostrados Figura 30. Verifica-se que, semelhante ao observado para a hidrólise enzimática, 

a preparação de CTec2 não favoreceu a produção de etanol por SSF, sendo observado uma 

concentração máxima de etanol da ordem de 19 g/L, após 36 h para ambos os extratos 

avaliados. Uma possível explicação para este comportamento pode estar relacionado com o 

modo de ação das LPMO’s presentes na CTec2 que, diferentemente das celulases 

hidrolíticas, requerem oxigênio e um doador de elétrons para clivar a celulose (MÜLLER et 

al., 2015). Assim, durante a produção de etanol por SSF, onde o nível de oxigênio decresce 

em função da respiração das leveduras, a ação das LPMO’s poderá sofrer uma perda 

catalítica decorrente da limitação do oxigênio no meio reacional. 

 

Figura 30 - Perfis cinéticos da produção de etanol por SSF a partir da celulignina de palha de arroz 
empregando a levedura K. marxianus NRRL Y-6860 e os dois extratos enzimáticos avaliados. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Ao estudar os impactos destas novas preparações enzimáticas sobre a produção de 

etanol, Cannella e Jørgensen (2014) reportaram uma diminuição de 20% no rendimento de 

produção de etanol quando o processo foi conduzido por SSF, em comparação ao processo 

conduzido por SHF (hidrólise e fermentação em separado, do inglês separate hydrolysis and 

fermentation). Os autores atribuíram este resultado à inibição da atividade das LPMO’s no 

meio com baixo teor de oxigênio durante a SSF. Além deste aspecto, estes mesmos autores 

verificaram ainda que o excesso de LPMO’s aumentou a formação de ácido glucônico 

(forma oxidada da glicose), o qual não é metabolizado pela maioria das leveduras, e, 

portanto, não seria convertida em etanol. Com base nestes resultados, pode-se inferir que a 

utilização de extratos enzimáticos contendo as LPMO’s requer condições específicas para 

que, de fato, os possíveis ganhos na produção de bioetanol possam ser plenamente 

alcançados.    

Por fim, considerando a maior disponibilidade do extrato enzimático formado por 

Cellubrix e Novozyme 188 em nosso laboratório, e que os resultados de hidrólise enzimática 

e SSF obtidos com esta preparação foram semelhantes aos obtidos com a Cellic® CTec2 na 

mesma carga enzimática, as etapas posteriores deste estudo serão prosseguidas com a 

Cellubrix suplementada com Novozyme 188. No entanto, foi necessário estudar a carga de 

enzimas para otimizar o processo de hidrólise enzimática da celulignina desacetilada da 

palha de arroz. Para isto, foi empregado um planejamento experimental composto 22 com 

face centrada para avaliar os efeitos da carga de celulase total (10 a 30 FPU/g de celulose) e 

da proporção de β-glicosidase (1:2 a 1:4 FPU:UI/g de celulose) sobre a digestibilidade 

enzimática da celulignina desacetilada. 

A Figura 31 apresenta a cinética de liberação de glicose observada em cada condição 

avaliada, enquanto a Tabela 20 sumariza as condições e os resultados obtidos em 48h de 

hidrólise enzimática a partir de 8% (m/v) de substrato. 

De uma forma geral, verifica-se que o aumento da carga de celulases e da proporção 

de β-glicosidase resultou em um incremento na concentração de glicose liberada no meio, 

sendo observado o maior valor (46,7 g/L de glicose) no ensaio E4 (30 FPU:120 UI β/g de 

celulose). Por outro lado, na menor carga avaliada (ensaio E1) foi liberado apenas 31,9 g/L 

de glicose, o que equivale a um rendimento de conversão de 58% em 48 h. 
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Figura 31 - Cinética de liberação de glicose nas diferentes condições avaliadas de carga de enzima 
e proporção de β-glicosidase. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Tabela 20 - Concentração de glicose e rendimento de conversão da celulose (RCC) obtidos a partir 
das condições avaliadas de carga de celulase total e proporção de β-glicosidase. 

Ensaios 
Variáveis independentes  Respostas 

Carga celulase total 
(FPU/g celulose) 

Proporção β-glicosidase 
(FPU:β-glic./g celulose) 

 Glicose 
(g/L) 

RCC 

(%) 

E1 10 1:2  31,85 57,99 

E2 30 1:2  40,83 74,32 

E3 10 1:4  41,18 74,96 

E4 30 1:4  46,74 85,08 

E5 10 1:3  38,20 69,54 

E6 30 1:3  42,20 76,83 

E7 20 1:2  36,11 65,73 

E8 20 1:4  44,26 80,57 

E9* 20 1:3  42,99 78,25 

E10* 20 1:3  45,02 81,95 

E11* 20 1:3  44,51 81,03 

E12* 20 1:3  42,91 78,11 

* Pontos centrais 
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Conforme demonstrado por Castro e Roberto (2015), a suplementação da Cellubrix 

com β-glicosidase na proporção de 1:1 foi capaz de aumentar em cerca de 20% o rendimento 

de conversão da palha de arroz pré-tratada por ácido diluído, em comparação com o extrato 

não suplementado com β-glicosidase. Segundo Haven e Jørgensen (2013) as β-glicosidases 

não são celulases verdadeiras uma vez que, diferentemente das demais celulases que 

hidrolisam um substrato insolúvel, elas atuam em um substrato solúvel (celobiose), e, por 

isto, geralmente permanecem livres em solução durante a hidrólise. Ainda assim, as β-

glicosidases são necessárias para diminuir a inibição das celulases, aumentando o 

rendimento final de conversão da celulose. Outro aspecto importante da presença de β-

glicosidases nos extratos enzimáticos se refere a obtenção de glicose em sua forma 

monomérica, que é essencial aos processos fermentativos empregando S. cerevisiae, uma 

vez que esta levedura não é capaz de assimilar a celobiose como fonte de carbono. Linhagens 

selvagens de S. cerevisiae não possuem transportador de membrana e a enzima para 

hidrolisar a celobiose em glicose (HA et al., 2011; NONKLANG et al., 2008). Entretanto, 

alguns autores  tem relatado sobre a capacidade de algumas linhagens selvagens de K. 

marxianus em utilizar celobiose como fonte de carbono para crescimento, mas com um perfil 

de assimilação mais lento em comparação à utilização de glicose (BARRON et al., 1994; 

RAJOKA; KHAN; SHAHID, 2003).  

Para melhor avaliar os resultados obtidos a partir do planejamento experimental, 

conforme apresentados na Tabela 20, os valores de rendimento de conversão da celulose 

foram analisados estatisticamente. De acordo com esta análise, constatou-se que as variáveis 

com maior significância estatística, ao nível de 90% de confiança, foram a proporção de β-

glicosidase (X2), seguido da carga de celulase total (X1), ambas com efeito positivo, 

conforme mostrado no gráfico de Pareto da Figura 32. O sinal positivo destas variáveis 

revela que o RCC pode ser aumentado com o aumento da proporção de β-glicosidase e da 

carga de celulase. Verifica-se ainda nesta mesma figura que os termos quadráticos de ambas 

as variáveis estudadas foram também significativos, com sinal negativo, indicando que a 

resposta RCC pode ser maximizada na região em estudo. É válido ressaltar que a interação 

entre as duas variáveis estudadas (X1·X2) não apresentou significância estatística ao nível de 

90% de confiança, mostrando que o efeito de cada variável deve ser interpretado 

individualmente. 
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Figura 32 - Gráfico de Pareto para a estimativa dos efeitos das variáveis carga de celulase total em 
FPU/g de celulose (X1) e proporção de FPU:β-glicosidase (X2) sobre o rendimento de conversão da 
celulose (RCC), ao nível de 90 % de confiança. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir das variáveis significativas apresentados no gráfico de Pareto (determinados 

pelo teste t de Student) foi proposto um modelo matemático para descrever o efeito da carga 

de celulase total e a proporção FPU: β-glicosidase sobre o rendimento de conversão da 

celulose (Equação 18). 

 

2
2

2
1213 39,336,309,762,574,78ˆ XXXXY −−++=                     (Eq. 18) 

 

Onde: 3̂Y  representa o valor estimado do rendimento de conversão de celulose (%); e os 

termos X1 e X2 representam os níveis codificados das variáveis carga de celulase total e 
proporção FPU:β-glicosidase, respectivamente. 

 

 

A análise de variância (ANOVA) da regressão do modelo, mostrada na Tabela 21, 

confirmou a relevância estatística do modelo obtido (p<0,01) com coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0,90. Isto indica que o modelo selecionado é adequado para 

descrever a resposta RCC, mostrando uma forte concordância entre os resultados 

experimentais e os valores teóricos previstos pelo modelo.  
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 Tabela 21 - Analise de variância (ANOVA) de regressão do modelo que representa o efeito da 
carga de celulase total e proporção de β-glicosidase sobre RCC. 

Fonte de variação 
Soma 

quadrática 
Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F p-valor 

Modelo 582,92 4 145,73 16,44 0,0011* 

Resíduo 62,05 7 8,86   

   Falta de ajuste 50,66 4 12,67 3,34 0,1053 

   Erro puro 11,39 3 3,80   

Total (corr) 644,97 11    

Coeficiente de determinação: R2 = 0,90 

 

 

A partir da equação do modelo, foi construída uma representação tridimensional da 

superfície de resposta na região experimental estudada (Figura 33). Esta figura mostra 

claramente que o rendimento de conversão da celulose foi favorecido nos maiores níveis de 

ambas as variáveis avaliadas. Os maiores resultados (RCC > 78%) são obtidos a partir do 

ponto central (20 FPU; 1:2 FPU:β) em direção aos maiores níveis (30 FPU; 1:3 FPU: β). 

 

Figura 33 - Superfície de resposta descrita pelo modelo ��  que representa o valor estimado do 
rendimento de conversão da celulose em função da carga de celulase e proporção de β-glicosidase. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Contudo, para a determinação da carga de enzimas com o melhor custo-benefício 

para ser empregada no processo deve-se considerar tanto o preço das enzimas quanto o 
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rendimento de conversão da celulose. A Tabela 22 mostra a estimativa de custos para os 

extratos enzimáticos empregados, tomando como base os preços de venda de produtos 

semelhantes comercializados pela Sigma-Aldrich e os valores encontrados 

experimentalmente para a atividade (FPU ou UI/mL) e teor de proteína (mg de proteína/mL). 

 

Tabela 22 - Estimativa de custos para os extratos enzimáticos empregados. 

Parâmetros Cellubrix Novozyme 188 

Atividade 30 FPU/mL 610 UI/mL 

Teor de proteína (mg/mL) 131,0 220,7 

Custo do fabricante R$ 15,16/mL a R$ 2,34/UI b 

Custo (R$/mg de proteína) 0,12 6,47 

Custo por atividade R$ 0,51/FPU R$ 2,34/UI 

a Calculado considerando o custo de R$ 758,00 por 50 mL de celulase de Trichoderma reesei ATCC 
26921, conforme catálogo da Sigma-Aldrich (CAS Number 9012-54-8); 
b Calculado considerando o custo de R$ 1787,00 por 1g (em pó) de celobiase de Aspergillus niger 
com atividade de 750 UI, conforme catálogo da Sigma-Aldrich (CAS Number 9033-06-1), uma vez 
que a venda do produto Novozyme 188 foi descontinuada. 

 

De posse da estimativa de custos dos extratos e dos rendimentos de conversão de 

celulose obtidos no planejamento experimental, foi realizada uma análise de otimização 

numérica no programa Design Expert, utilizando como critério de escolha a maximização 

do RCC combinado com a minimização dos custos de enzimas. A Figura 34 mostra a 

comparação da carga de enzimas e os custos associados antes e após a otimização. Com base 

no critério adotado, o programa indicou a seguinte condição: 21,5 FPU/g de celulose e 

proporção de β-glicosidase de 1:3. Esta proporção de β-glicosidase é equivalente a um total 

de 64,5 UI/g de celulose. Entretanto, como a carga de 21,5 FPU da Cellubrix já contém 38,0 

unidades de β-glicosidase, a suplementação desta enzima deverá ser de 26,5 UI/g de 

celulose.  
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Figura 34 - Gráfico comparativo da carga de enzimas e dos custos antes e após a otimização. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Vale a pena ressaltar que a carga de enzimas utilizada anteriormente (12,5 FPU e 25 

UI/g de biomassa), quando calculada considerando o teor de celulose (61,8%) equivale a 

uma quantidade de 20,2 FPU e 40,5 UI/g de celulose. Portanto, a otimização incrementou a 

carga de Cellubrix em 6,4% e diminuiu a carga de Novozyme 188 em 34,6%. O teor total de 

proteína permaneceu praticamente constante com este pequeno incremento da carga de 

Cellubrix. Entretanto, uma vez que o custo da β-glicosidase é cerca de 50 vezes superior à 

celulase, verifica-se uma economia de 30% ao utilizar a carga otimizada. Soma-se a isto o 

fato de que o rendimento de conversão da celulose nas condições otimizadas atingiu o valor 

de 79,3% em 48 h, enquanto que antes do processo de otimização o RCC foi de 72,8% neste 

mesmo tempo (veja a Figura 30). Portanto, foi definida a carga de enzimas de 21,5 FPU/g 

de celulose, suplementada com 26,5 UI de β-glicosidase/g de celulose, como sendo a 

condição de melhor custo-benefício para a hidrólise enzimática da celulignina desacetilada 

da palha de arroz. 

Após esta etapa de otimização, foi realizado um novo balanço de massa do processo 

desenvolvido para incluir os dados obtidos nesta etapa. A Figura 35 mostra um fluxograma 

simplificado, com foco na etapa de hidrólise enzimática da celulignina desacetilada. 
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Figura 35 - Balanço de massa simplificado do processamento da palha de arroz, considerando a 
carga de enzimas otimizada para a hidrólise da celulignina desacetilada no teor de sólidos de 8% 
(m/v). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Verifica-se que a otimização da carga de enzimas proporcionou um incremento de 

8,9% na eficiência total de recuperação de glicose, em relação às condições padrão de 

hidrólise enzimática empregadas anteriormente. Em comparação ao balanço de massa 

apresentado na Figura 28, o qual utilizou os dados de hidrólise enzimática realizada em um 

menor teor de sólidos (4% w/v) e menor tempo (12 horas), verifica-se um incremento de 

21% na eficiência de recuperação de glicose a partir do conteúdo inicial da palha de arroz in 

natura. Portanto, importantes avanços em relação à recuperação de glicose a partir da palha 

de arroz foram alcançados até a presente etapa. Vale ainda ressaltar que os rendimentos de 

conversão podem ainda ser melhorados, uma vez que nas etapas seguintes deste trabalho 

serão avaliados os processos de hidrólise enzimática e de sacarificação e fermentação 
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simultânea em reator não convencional, incluindo os ensaios de batelada alimentada com 

elevados teores de sólidos.  

 
 

5.4. Avaliação do processo de hidrólise enzimática e de fermentação empregando 

reator não convencional (MBV) 

 

 

Esta etapa do trabalho teve como objetivo avaliar efeito da velocidade de agitação 

(100 a 200 rpm), número de esferas (0 a 30) e temperatura (40 a 46 °C) sobre a hidrólise 

enzimática da celulignina desacetilada de palha de arroz, assim como verificar o perfil 

fermentativo de K. marxianus NRRL Y-6860 empregando um reator não convencional, 

designado como Moinho de Bolas Vertical (MBV). Para isto, foi utilizado um planejamento 

fatorial completo 23, conforme mostrado no item 4.4 da seção de materiais e métodos. Em 

todos os ensaios de hidrólise enzimática foi utilizado 8% (m/v) de sólidos e a carga de enzima 

previamente otimizada (21,5 FPU/g de celulose, suplementada com 26,5 UI de β-

glicosidase/g de celulose). Já para os ensaios fermentativos, empregou-se um meio 

semissintético contendo 52.0 ±2.4 g/L de glicose como fonte de carbono. Estes ensaios 

foram propostos para se ter uma avaliação preliminar do comportamento da reação de 

hidrólise em separado da fermentação, e assim, selecionar um conjunto de variáveis para o 

estudo da produção de etanol a partir da celulignina desacetilada de palha de arroz por 

sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em reator MBV.  

Os perfis cinéticos de liberação de glicose e do rendimento de conversão da celulose 

(RCC) nas condições avaliadas do planejamento experimental estão apresentados na Figura 

36. Verifica-se nesta figura, que o rendimento de conversão de celulose ao final de 24 horas 

de hidrólise enzimática variou de 68 a 87%, em decorrência das diferentes condições 

operacionais avaliadas no reator MBV. Os melhores resultados de conversão de celulose 

(RCC ≅ 85%) foram obtidos nas condições E7 (100 rpm, 30 esferas e 46 °C) e E8 (200 rpm, 

30 esferas e 46 °C). Nota-se que a única diferença entre estes ensaios foi a velocidade de 

agitação, sugerindo que esta variável exerce pouca influência sobre o RCC. Por outro lado, 

os menores valores de RCC, cerca de 70%, foram observados nas condições dos ensaios E1 

e E2, os quais foram conduzidos em ausência de esferas (0) e sob a menor condição de 

temperatura (40 °C), independentemente da velocidade de agitação. 
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Figura 36 - Cinética de liberação de glicose e rendimento de conversão de celulose (RCC) a partir 
da celulignina desacetilada nas diferentes condições avaliadas de agitação, número de esferas e 
temperatura em reator MBV. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Estes resultados indicam que o aumento do número de esferas e da temperatura 

favorecem a digestibilidade enzimática da celulose, corroborando com a hipótese de que as 

esferas de vidro podem atuar como efetivos agentes de cisalhamento, por causar choques 

mecânicos nas fibras da biomassa, e, portanto, melhorando o contato superficial entre a 

enzima e o substrato. Os resultados mostram ainda que a velocidade de agitação parece não 
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ter influência sobre o RCC, uma vez que, ao comparar os ensaios conduzidos com menor e 

maior agitação, ou seja, E1 com E2, E3 com E4, E5 com E6 e E7 com E8, nota-se que os 

valores de RCC sofreram pouca variação (< 4%), após 24h.  

De uma forma geral, os resultados de hidrólise enzimática da celulignina desacetilada 

da palha de arroz em reator MBV são bastante promissores, e revelam um ganho importante 

na eficiência do processo quando comparados aos frascos Erlenmeyer. Por exemplo, em 

reator, foi alcançado 87% de RCC com um tempo de 24 h nas condições do ensaio E7 (100 

rpm, 30 esferas e 46 °C), enquanto que em frascos empregando o mesmo teor sólidos e carga 

de enzimas, o valor de RCC foi de 79,2% em 48 h.  Além de uma redução de 24 h no tempo 

de hidrólise, o incremento nos valores de RCC foram da ordem de 10%, o que é um ganho 

relevante do ponto de vista técnico-econômico, uma vez que a literatura tem reportados um 

grande impacto desta etapa sobre os custos da produção de etanol de 2G (MODENBACH; 

NOKES, 2013) . Desta forma, pode-se inferir que a configuração do reator utilizado neste 

trabalho pode ser eficientemente empregada na sacarificação de matérias-primas 

lignocelulósicas.      

Os perfis cinéticos obtidos nos ensaios de fermentação em meio semissintético 

empregando a levedura K. marxianus NRRL Y-6860 em reator MBV estão mostrados Figura 

37. Nota-se nesta Figura que apenas nos ensaios realizados a 46 °C (E5, E6, E7 e E8), a 

glicose não foi totalmente consumida pela levedura ao final das 24 horas, apresentando 

valores residuais na faixa de 3 a 9 g/L, dependendo das condições experimentais. Nos demais 

ensaios, a glicose foi completamente consumida, porém em diferentes tempos devido à 

variação nas condições experimentais. Destaca-se ainda que a condição do ensaio E2 (200 

rpm, 0 esferas e 40 °C) foi a que permitiu a maior velocidade de consumo de substrato, o 

qual foi completamente assimilado em 10 h. Com relação ao etanol, de uma forma geral, 

nota-se que a máxima produção deste álcool situou-se na faixa de 17 a 23 g/L, porém, 

semelhante ao observado para o consumo de glicose, a velocidade de formação de etanol foi 

fortemente influenciada pelas condições operacionais.  

Com base nestes resultados, os parâmetros fermentativos da produção de etanol 

foram calculados nos tempos onde ocorreu a máxima produção deste álcool e os resultados 

estão mostrados na Tabela 23. Nesta tabela são apresentados ainda os valores de rendimento 

de conversão de celulose (RCC) obtidos nos experimentos de hidrólise enzimática.  
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Figura 37 – Cinética de produção de etanol (-●-), formação de células (-▲-) e consumo de glicose 
(-■-) durante a fermentação de K. marxianus NRRL Y-6860 em reator MBV sob diferentes 
condições operacionais. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Tabela 23 - Rendimento de conversão de celulose (RCC) e parâmetros fermentativos da produção 
de etanol por K. marxianus NRRL Y-6860 em função das condições operacionais avaliadas no 
reator MBV. 

Ensaios 
Variáveis independentes 

 Respostas 

 
Hidrólise 

enzimática 
 

Fermentação em meio 
semissintético 

Agitação 
(rpm) 

Esferas 
(número) 

Temperatura 
(°C) 

 
RCC 
(%) 

 
Etanol 
(g/L) 

QP 
(g/L.h) 

YP/S 
(g/g) 

E1 100 0 40  71,29  19,97 1,48 0,38 

E2 200 0 40  68,25  19,29 2,16 0,40 

E3 100 30 40  80,85  19,83 1,13 0,39 

E4 200 30 40  77,56  21,52 1,50 0,40 

E5 100 0 46  73,43  20,50 0,85 0,41 

E6 200 0 46  71,48  19,05 0,79 0,41 

E7 100 30 46  87,00  17,74 0,74 0,38 

E8 200 30 46  84,85  18,37 0,76 0,42 

E9 150 15 43  82,87  21,65 1,22 0,43 

E10 150 15  43  81,95  20,43 1,07 0,40 

E11 150  15  43  80,01  20,77 1,21 0,44 

 

 

Analisando a Tabela 23 verifica-se que nas condições experimentais avaliadas a 

produtividade volumétrica em etanol (QP) variou significativamente, de 0,74 a 2,16 g/L.h, 

enquanto que o fator de conversão em etanol (YP/S) variou em menor intensidade, de 0,38 a 

0,44 g/g. É possível ainda verificar que esta linhagem de K. marxianus foi capaz de converter 

glicose a etanol com elevada eficiência mesmo no maior nível de temperatura (E5, E6, E7 e 

E8), independentemente da velocidade de agitação e do número de esferas, confirmado 

assim sua característica termotolerante, que é de fundamental importância para o estudo da 

produção de etanol por SSF, que combina os processos de hidrólise enzimática e 

fermentação numa mesma etapa.  

É interessante notar na Tabela 23, que a condição do ensaio E7 (100 rpm, 30 esferas 

e 46 °C) foi aquela que proporcionou o maior valor de rendimento de conversão de celulose 

na hidrólise enzimática (RCC = 87%). No entanto, nesta mesma condição, obteve-se o menor 

valor de produtividade volumétrica em etanol (QP = 0,74 g/L.h) na etapa de fermentação. 

Estes resultados indicam que as condições que favorecem a hidrólise enzimática, são 
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diferentes daquelas que beneficiam o processo fermentativo. Portanto, fica claro que para a 

definição das condições do processo de sacarificação e fermentação simultânea (SSF) no 

reator MBV, os efeitos das variáveis de cada processo em separado deverão ser levados em 

consideração. Para isto, foi realizada uma análise estatística dos dados, a qual será detalhada 

a seguir.  

Os gráficos de Pareto mostrados na Figura 38 apresentam a estimativa dos efeitos 

principais das variáveis independentes, assim como de suas interações sobre as respostas 

avaliadas. Em relação ao processo de hidrólise enzimática (Figura 38A), verifica-se que o 

número de esferas foi a única variável significativa sobre o rendimento de conversão da 

celulose com um efeito estimado de +4,41. Estes resultados sugerem que o RCC é favorecido 

com o aumento do número de esferas, independentemente da velocidade de agitação e 

temperatura. 

Figura 38 - Gráficos de Pareto ao nível de 95% de confiança para as estimativas dos efeitos 
das variáveis agitação (X1), número de esferas (X2) e temperatura (X3) sobre as respostas 
RCC (A), YP/S (B), e QP (C). 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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No que se refere ao processo fermentativo, observa-se que nenhuma das variáveis 

estudadas apresentou efeito significativo sobre o fator de conversão de glicose a etanol - YP/S 

(Figura 38B), enquanto que para a produtividade volumétrica em etanol (Figura 38C) os 

efeitos principais das variáveis; velocidade de agitação (X1=+3,91), número de esferas (X2= 

-4,46) e temperatura (X3= -12,13), foram significativos ao nível de 90% de confiança. Nota-

se ainda que a velocidade de agitação apresentou efeito de interação negativo com a 

temperatura (X1·X3= -4,22), sugerindo que a produtividade volumétrica em etanol é 

negativamente impactada com o aumento da temperatura e diminuição da velocidade de 

agitação. A temperatura também apresentou efeito de interação com o número de esferas, 

porem de sinal positivo (X2·X3 = + 3,37), indicando que a produtividade volumétrica em 

etanol tende a aumentar nas condições de menor temperatura e número de esferas. Portanto, 

pode-se inferir que, dentro da faixa avaliada, a capacidade da levedura em converter a glicose 

em etanol não foi afetada pela temperatura, número de esferas e velocidade de agitação, 

porém a velocidade de produção de etanol foi dependente dos níveis destas variáveis. Vale 

destacar que este parâmetro foi aumentado em 291% quando a velocidade de agitação foi 

aumentada de 100 para 200 rpm; a temperatura foi reduzida de 46 para 40 °C na ausência de 

esferas de vidro. 

Com base na análise estatística dos dados, ficou demonstrado que a utilização de 

esferas de vidro no reator MBV promoveu ganhos significativos no rendimento de conversão 

de celulose, podendo este resultado ser atribuído a dois tipos de fenômenos: 1) cisalhamento 

superficial, devido ao atrito das esferas com as fibras e/ou 2) aumento da transferência de 

massa, devido à geração de uma mistura mais homogênea. Por outro lado, esta variável 

afetou o processo fermentativo, promovendo uma redução nos valores de produtividade 

volumétrica em etanol por K. marxianus NRRL Y-6860. É valido ressaltar que estes 

experimentos em separado foram de fundamental importância para uma melhor 

compreensão dos efeitos das variáveis sobre a eficiência de cada etapa, permitindo assim a 

seleção das variáveis para o estudo do processo de sacarificação e fermentação simultânea 

(SSF) que encontra-se detalhado no item seguinte.   
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5.5. Avaliação do processo de sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em 

reator MBV  

 

 

Após a análise em separado dos processos de hidrólise enzimática e de fermentação, 

um novo planejamento experimental foi proposto para avaliar a produção de etanol por 

sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em reator MBV. Nesta etapa, a seleção dos 

níveis e variáveis independentes foram baseadas nas informações obtidas nos processos de 

hidrólise enzimática e de fermentação da glicose. Assim, em todos os experimentos de SSF 

manteve-se a velocidade de agitação no maior nível (200 rpm), uma vez que esta variável 

mostrou efeito positivo sobre a produtividade volumétrica em etanol (Figura 38C), mas não 

foi significativa para o rendimento de conversão de celulose (Figura 38A). Entretanto, como 

o efeito das variáveis número de esferas e temperatura mostraram um comportamento 

antagônico, estas variáveis foram novamente avaliadas. 

Todos os experimentos de SSF foram conduzidos utilizando a celulignina 

desacetilada de palha de arroz com 8% (m/v) de sólidos, carga de enzimas de 21,5 FPU 

suplementada com 26,5 UI de β-glicosidase/g de celulose e concentração inicial de K. 

marxianus de 1 g/L. O perfil da SSF em reator MBV sob as diferentes condições 

experimentais está apresentado na Figura 39. 

Verifica-se na Figura 39 que o consumo da glicose, liberada pela ação das enzimas, 

foi incompleto apenas nos experimentos conduzidos a 46 °C (E3, E4 e E9), enquanto nas 

demais temperaturas (40 e 43 °C) a levedura foi capaz de consumir completamente a glicose 

liberada no meio reacional. A maior concentração de glicose residual ao final de 48 horas 

(13,0 g/L) foi observada no experimento E4, conduzido com 30 esferas e 46 °C. 

No que se refere à produção de etanol, nota-se que os maiores valores foram obtidos 

nas condições dos ensaios E5, E6 e E7, referentes ao ponto central (15 esferas e 43°C) e na 

condição do ensaio E1 (30 esferas e 40 °C) onde se obteve cerca de 22,5 g/L de etanol. Nota-

se ainda, que a menor concentração de etanol (16,0 g/L) foi observada no ensaio E4, o qual 

foi conduzido nos maiores valores de temperatura (46 °C) e esferas de vidro (30). 
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Figura 39 - Perfil cinético da concentração de etanol (-●-) e de glicose (-■-) nos ensaios de SSF sob 
diferentes condições operacionais em reator MBV.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Para uma melhor análise dos resultados da SSF, foram determinados os parâmetros 

fermentativos para cada condição avaliada no planejamento experimental e os resultados 

estão apresentados na Tabela 24. Verifica-se que os menores valores de produtividade 

 volumétrica em etanol (QP < 1 g/L.h) e do fator de conversão de celulose em etanol (YE/C < 

0,40 g/g) foram obtidos nas condições de maior temperatura (46 °C), independentemente da 

quantidade de esferas. Nota-se ainda que, os maiores valores de ambos os parâmetros (QP ≅ 

1,60 g/L.h e YE/C ≅ 0,40 g/g) foram alcançados nas condições de menor temperatura (40 °C), 

porém, na presença de esferas de vidro. Estes resultados sugerem, em princípio, um efeito 

negativo da temperatura e positivo das esferas de vidro sobre a SSF. Entretanto, para avaliar 

os efeitos destas variáveis sobre os parâmetros do processo, foi realizada uma análise 
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estatística dos dados, conforme estimativa dos efeitos mostrados nos gráficos de Pareto 

(Figura 40). 

 

Tabela 24 - Parâmetros fermentativos da SSF empregando a celulignina desacetilada como 
substrato em reator MBV, sob diferentes condições operacionais. 

 Variáveis independentes 
 

Respostas 

Ensaios 
Esferas 

(número) 
Temperatura 

(°C) 
 Etanol 

(g/L) 
QP 

(g/L.h) 
YE/C 

(g/g) 

E1 0 40  20,45 1,14 0,37 

E2 30 40  22,48 1,64 0,41 

E3 0 46  18,29 0,60 0,33 

E4 30 46  16,22 0,51 0,30 

E5 15 43  22,44 1,52 0,41 

E6 15 43  22,37 1,41 0,41 

E7 15 43  22,82 1,54 0,42 

E8 15 40  22,20 1,61 0,40 

E9 15 46  20,31 0,64 0,37 

 

 

Em relação à concentração de etanol obtida no processo de SSF (Figura 40A), 

verifica-se que o efeito principal da temperatura (X2= -5,27), a interação entre o número de 

esferas e temperatura (X1·X2= -2,57) e o termo quadrático do número de esferas (X1
2=-2,74) 

foram significativos ao nível de 90% de confiança. Os sinais negativos destas variáveis 

sugerem que a produção de etanol é favorecida nas menores temperaturas e que esta resposta 

pode ser maximizada em função do número de esferas na região de estudo avaliada. Por 

outro lado, no que se refere à produtividade volumétrica em etanol (Figura 40B), nota-se que 

todas as variáveis apresentaram significância estatística ao nível de 90% de confiança, sendo 

observado um sinal negativo para o efeito principal da temperatura (X2= -5,27), positivo para 

o efeito principal do número de esferas (X1= +2,82) e  negativo para a interação entre estas 

duas variáveis (X1·X3= -4,06), indicando que a produtividade volumétrica em etanol é 

favorecida com a diminuição da temperatura e o aumento do número de esferas. Verifica-se 

ainda que os sinais negativos dos termos quadráticos (X1
2= -2,42 e X2

2= -5,50) sugerem que 

uma condição de máxima produtividade pode ser encontrada na faixa de estudo avaliada.  
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Figura 40 - Gráficos de Pareto ao nível de 90% de confiança para as estimativas dos efeitos das 
variáveis número de esferas (X1) e temperatura (X2) sobre as respostas concentração de etanol (A) 
e produtividade volumétrica em etanol (B). 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A significância estatística dos efeitos foi confirmada pela análise de variância 

(ANOVA) mostrada na Tabela 25, a qual mostrou elevados coeficientes de correlação para 

as respostas concentração de etanol (R2 = 0,95) e QP (R2 = 0,99). 

 

 

A 

B 
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Tabela 25 - Análise de variância (ANOVA) dos efeitos para as respostas concentração de etanol e 
produtividade volumétrica durante a sacarificação e fermentação simultânea no reator MBV, onde 
X1 = número de esferas e X2 = temperatura. 

Fonte de 
variação 

Concentração de etanol  Produtividade volumétrica (QP) 

SQ GL MQ F p  SQ GL MQ F p 

�� 0,00 1 0,00 0,001 0,982  0,04 1 0,04 7,942 0,067* 

��
� 4,79 1 4,79 7,515 0,071*  0,03 1 0,03 5,860 0,094* 

�� 17,8 1 17,8 27,81 0,013*  1,16 1 1,16 219,5 0,001* 

��
� 1,99 1 1,99 3,126 0,175  0,16 1 0,16 30,21 0,012* 

�� ∙ �� 4,20 1 4,20 6,596 0,083*  0,09 1 0,09 16,45 0,027* 

Erro 1,91 3 0,64    0,02 3 0,01   

SQ Total 41,6 8     1,77 8    

 R2 = 0,95  R2 = 0,99 

SQ: soma dos quadrados; GL: grau de liberdade; MQ: média dos quadrados. 
* Significativo ao nível de 90 % de confiança. 

 

Em seguida, uma análise de regressão foi então realizada para a obtenção de modelos 

matemáticos capazes de descrever a relação entre as variáveis independentes e as respostas 

avaliadas. Para minimizar a determinação do erro todos os termos foram mantidos nos 

modelos, como pode ser verificado nas Equações 19 e 20 descritas em termos dos fatores 

codificados que representam, respectivamente, a concentração de etanol e a produtividade 

volumétrica. 

 

21
2
22

2
117 03,129,172,189,101,054,22ˆ XXXXXXY ⋅−−−−−=     (Eq. 19) 

  

21
2
22

2
118 15,137,044,015,0103,049,1ˆ XXXXXXY ⋅−−−−−=    (Eq. 20) 

 

Onde:  7̂Y e 8̂Y representam, respectivamente, os valores estimados da concentração de etanol 

(g/L) e da produtividade volumétrica (g/L.h); e os termos X1 e X2 representam, 
respectivamente, os níveis codificados das variáveis número de esferas e temperatura.  
 

Ambos os modelos foram estabelecidos com elevados coeficientes de determinação 

(R2 = 0,95 para ��" e R2 = 0,99 para 8̂Y ), o que indica uma elevada concordância entre os 

resultados experimentais e aqueles previstos pelos modelos. Portanto, estes modelos podem 
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ser eficientemente empregados para predizer as respostas dentro da faixa de estudo. Sendo 

assim, a partir das equações dos modelos foram construídas representações tridimensionais 

da superfície de resposta na região experimental estudada (Figura 41). 

 

Figura 41 - Superfícies de resposta descrita pelos modelos que representam os valores estimados 
para concentração de etanol (A) e produtividade volumétrica (B) em função do número de esferas 
e da temperatura na SSF empregando o reator MBV. 

       

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Verifica-se na Figura 41A que o aumento no número de esferas foi positivo para a 

produção de etanol até um certo limite, a partir do qual a concentração do produto foi então 

reduzida. Em relação à produtividade volumétrica em etanol (Figura 41B), nota-se que os 

valores mais elevados deste parâmetro foram obtidos ao empregar um número de esferas 

superior a 15 unidades. Além disso, verifica-se uma região máxima em comum (inferior de 

43 °C) tanto para a produção de etanol, quanto para a produtividade volumétrica em etanol, 

o que permitirá encontrar uma condição operacional de compromisso entre as respostas 

avaliadas. Para isto, foi utilizada uma ferramenta denominada “função desejabilidade”, 

disponível no software Statistica, que permite calcular uma função baseada em critérios de 

seleção com o objetivo de localizar o ponto de máximo compromisso entre as repostas. A 

função desejabilidade obtida a partir do critério de maximizar simultaneamente a 

concentração de etanol e a produtividade volumétrica está representada pela superfície de 

contorno mostrada na Figura 42. 

A B 
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Figura 42 - Superfície de contorno para a função desejabilidade que maximiza simultaneamente a 
concentração e a produtividade volumétrica em etanol. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Verifica-se na Figura 42 uma região de máximo formada pela combinação do número 

de esferas (de 15 a 26) e da temperatura (40 a 42 °C). Assim, o programa indiciou uma 

condição ótima compreendida dentro do intervalo desta região, correspondente à utilização 

de 18 esferas e temperatura de 41,5 °C. Nestas condições, o modelo previu uma concentração 

de 23,1 g/L de etanol e QP de 1,64 g/L.h.  

Para a confirmação do modelo, foram realizados ensaios de SSF empregando as 

condições indicadas pelo programa (18 esferas e temperatura de 41,5 °C) em reator MBV 

com 200 rpm de velocidade de agitação. Nestas condições, foram obtidos 22,8 g/L de etanol 

(YE/C = 0,42 g/g) e 1,63 g/L.h de produtividade volumétrica em etanol, cujo perfil cinético 

pode ser visualizado na Figura 43.  
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Figura 43 - Perfil fermentativo da produção de etanol por SSF pela levedura K. marxianus NRRL 
Y-6860 no reator MBV empregando 18 esferas sob a temperatura de 41,5 °C. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Verifica-se na Figura 43 um pico de glicose residual com 2 horas de SSF, indicando 

que inicialmente a taxa de hidrólise da celulignina desacetilada foi superior à velocidade de 

consumo de substrato pelas células. No entanto, após este tempo nota-se uma diminuição 

gradual na concentração de glicose devido à crescente taxa de consumo pela levedura, que é 

máxima até 12 horas de SSF. A partir deste tempo, verifica-se que não houve acúmulo de 

glicose e que a produção de etanol ocorre de forma mais lenta, atingindo um máximo de 23,2 

g/L em 36 horas de processo. Nesta figura também é mostrada a concentração de xilose 

presente no meio, uma vez que o substrato (celulignina desacetilada de palha de arroz) ainda 

continha cerca de 11% de hemicelulose, a qual foi também hidrolisada pela preparação 

enzimática empregada. Entretanto, verifica-se que a xilose não foi consumida pela levedura 

ao longo das 48 horas de processo. 

Os resultados de produção de etanol por SSF obtidos na condição otimizada em reator 

MBV representam uma melhoria substancial em relação aos resultados previamente obtidos 

por Castro e Roberto (2015) a partir da celulignina da palha de arroz (sem a etapa de 

desacetilação) empregando o mesmo teor de sólidos (8% m/v) e levedura (K. marxianus 

NRRL Y-6860). Neste trabalho, os autores obtiveram uma concentração máxima de etanol 

de 11,55 g/L (YE/C = 0,24) e QP de 1,44 g/L.h empregando frascos Erlenmeyer (com carga 
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de enzimas de 45 FPU suplementado com 45 UI de β-glicosidase/g de celulose, sob 43 °C). 

Portanto, os ganhos observados no presente trabalho podem ser atribuídos a 3 fatores: 1) à 

utilização do reator MBV sob as condições otimizadas, 2) ao pré-tratamento sequencial da 

palha de arroz proposto neste estudo e 3) à otimização da carga de enzimas.  

Apesar desta expressiva melhoria na produção de etanol por SSF a partir da palha de 

arroz no teor de sólidos de 8% (m/v), a concentração final de etanol obtida (22,8 g/L) ainda 

está abaixo do valor preconizado como viável para sua recuperação. De acordo com 

Wingren, Galbe e Zacchi (2003), devido ao gasto de energia no processo de destilação, a 

viabilidade econômica da produção de etanol lignocelulósico requer uma concentração 

mínima da ordem de (4% v/v), o que corresponde a cerca de 50 g/L.  

Considerando que a celulignina desacetilada empregada no presente trabalho contém 

61,8% de celulose, e que para atingir a concentração de etanol da ordem de 50 g/L, seria 

necessário conduzir a SSF com no mínimo 15% (m/v) de sólidos, experimentos de SSF com 

teores elevados teores de sólidos foram conduzidos em reator MBV com o objetivo de 

avaliar o processo nestas condições. 

 

 

5.6. Produção de etanol por SSF em elevados teores de sólidos em reator MBV  

 

 

Esta etapa teve como objetivo avaliar o comportamento do processo de sacarificação 

e fermentação simultânea (SSF) em batelada simples, sob as condições operacionais 

previamente otimizadas em reator MBV (18 esferas, 41,5 ° C e 200 rpm), empregando 

elevados teores de celulignina desacetilada. Especificamente, foram avaliados os teores de 

16 e 24% (m/v), os quais foram comparados com os dados anteriormente obtidos com 8% 

(m/v). Nesta etapa, foi também avaliada a condução da SSF em batelada alimentada (fed-

batch) com o objetivo de definir uma estratégia de alimentação mais adequada para operar 

o reator com uma carga total de sólidos de 24% m/v. 

A Figura 44 mostra o perfil da produção de etanol e do acúmulo de glicose durante a 

SSF em modo de batelada simples empregando cargas iniciais de sólidos de 8, 16 e 24% 

(m/v). Observa-se na Figura 44A que a concentração máxima de etanol foi praticamente 

dobrada, passando de 22,8 para 42,7 g/L, quando o teor de sólidos foi elevado de 8 para 

16%. No entanto, quando a SSF foi realizada com 24% de sólidos, a produção de etanol não 

foi proporcional ao incremento da carga do substrato, sendo alcançado um valor de 36,2 g/L.  
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Figura 44 - Perfil cinético da produção de etanol (A) e de acúmulo de glicose (B) durante o processo 
de SSF por K. marxianus NRRL Y-6860 em reator MBV empregando diferentes teores de sólidos. 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Analisando o perfil de glicose mostrado na Figura 44B, nota-se um considerável 

acúmulo deste açúcar (na faixa de 40 a 50 g/L), o qual se manteve até o final do processo, 

nos ensaios com 24% de sólidos.  Este comportamento explica a menor produção de etanol 

obtida nesta condição da SSF, e sugere que ambos os sistemas (enzimático e fermentativo) 

se tornaram limitados pelo elevado teor de sólidos presentes no meio reacional. Levando em 

consideração que o teor de celulose da celulignina empregada no presente trabalho foi de 

61,8%, e assumindo um rendimento médio de conversão enzimática em reator MBV de 85%, 

A 

B 
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a concentração de glicose possível de se obter a partir de 24% de substrato é de 140 g/L. 

Considerando ainda que a glicose foi convertida a etanol com uma eficiência média de 85%, 

pode-se supor que a levedura consumiu  60,3 g/L de glicose, a qual que somada com a 

concentração residual média de glicose no meio (45 g/L),  totaliza um valor de 105,3 g/L 

gerada na hidrólise enzimática. Com base nestes dados, pode-se inferir que o maior grau de 

limitação da SSF se deve ao processo fermentativo, o qual apresentou uma contribuição 

relativa de 35%, acima do valor atribuído à hidrólise enzimática que foi de 25%.   

De acordo com Varga et al. (2004), para um processo convencional de SSF 

conduzido em frascos agitados, o teor de sólidos é limitado a 10% (m/v), devido à alta 

viscosidade da maioria dos materiais lignocelulósicos. Caspeta et al. (2014), avaliando a 

hidrólise enzimática de bagaço de agave em frascos agitados, reportaram que o rendimento 

de conversão da celulose diminuiu de 92,3% para 62,5% ao variar o teor de sólidos de 5 para 

10% (m/m), e atribuíram este comportamento às limitações de transferência de massa devido 

à mistura ineficiente nos frascos agitados. 

No presente estudo, as eficiências de conversão da celuligina desacetilada em etanol 

por SSF empregando o reator MBV foram de 89,8; 82,6 e 43,5% para os teores de sólidos 

de 8, 16 e 24%, respectivamente, demonstrando que para esta configuração de reator, é 

possível operar com teores de sólidos muito acima dos reportados para frascos agitados. Isto 

demonstra a importância da utilização de reatores com sistemas mais eficientes de agitação 

para o processo de conversão de biomassa lignocelulósicas em etanol. Porém, mesmo 

operando com alto teor de sólidos, a máxima concentração de etanol obtida a partir da 

celulignina desacetilada foi de 42,7 g/L a partir de 16% de sólidos, a qual ainda está abaixo 

de 50 g/L, que é o valor de referência viável aos custos de destilação. De acordo com a 

literatura recente, uma forma de contornar as limitações inerentes a SSF conduzidas em 

batelada simples com elevados teores de sólidos, é a utilização da batelada alimentada (fed-

batch). Esta configuração de processo permite uma alimentação controlada dos sólidos 

durante a reação, e como consequência o substrato é hidrolisado continuamente com uma 

sensível redução na viscosidade do meio, favorecendo assim o processo enzimático e 

fermentativo. A produção de etanol por SSF na configuração fed-batch tem sido reportada a 

partir de diferentes matérias-primas, incluindo a palha de milho (WANG et al., 2013), fibra 

de palma (PARK et al., 2013), palha de trigo (PAULOVÁ et al., 2014) e bagaço de cana-de-

açúcar (LIU et al., 2016). 

No presente trabalho, visando atingir concentrações mais elevadas de etanol, um 

conjunto de ensaios em SSF foram realizados na configuração de batelada alimentada com 
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uma carga total de sólidos de 24% (m/v), porém variando a forma de alimentação do 

substrato. Na primeira estratégia E1, a reação foi iniciada com 8% de sólidos e nos tempos 

de 18 e 36 horas o reator foi alimentado com 8% de substrato, enquanto que na estratégia 

E2, a reação foi iniciada com 16% de sólidos e nos tempos 24 horas o reator foi alimentado 

com 8% de substrato. E por fim, na estratégia E3, a reação foi iniciada com 16% de sólidos 

e nos tempos de 12 e 24 horas o reator foi alimentado com 4% de substrato. 

A Figura 45 apresenta o perfil de produção de etanol e acúmulo de glicose durante 

as diferentes estratégias avaliadas de batelada alimentada (fed-batch), assim como o perfil 

da SSF em batelada simples (BS) para efeito de comparação. Como pode ser visto na Figura 

45A, todas as estratégias avaliadas proporcionaram uma maior produção de etanol e menor 

acúmulo de glicose no meio (Figura 45B), quando comparadas com a BS.  

Em termos numéricos, nota-se que a condução da SSF na estratégia E1 não promoveu 

um incremento significativo na concentração de etanol (cerca de 3 g/L) e na concentração 

residual de glicose (cerca de 7 g/L), após 48 h, quando comparada à condução do processo 

em BS. Entretanto, é importante mencionar que nesta estratégia a carga total de enzima foi 

adicionada ao início do processo e, levando em consideração que esta reação começou com 

8% de sólidos, a carga enzimática encontrava-se em excesso. Este fato poderia explicar a 

modesta melhoria na produção de etanol na estratégia E1, uma vez que tem sido reportado 

que a utilização de altas doses de celulases pode afetar negativamente o consumo de glicose 

e a produção de etanol por leveduras, especialmente em temperaturas elevadas (CASTRO; 

ROBERTO, 2015; TOMÁS-PEJÓ et al., 2009a). 

Com relação a segunda estratégia de batelada alimentada (E2), a qual foi iniciada 

com 16% de sólidos, verifica-se que a máxima concentração de etanol atingiu 46,8 g/L, após 

48 h, o que correspondeu a um aumento de 39 e 28% quando comparada a batelada simples 

e a batelada alimentada na estratégia E1, respectivamente. Comportamento similar foi 

observado Tomás-Pejó et al. (2009b) empregando a palha de trigo na carga de 14% (m/v) 

que relataram um incremento de 20% na produção de etanol por SSF em batelada alimentada 

quando comparada a batelada simples.   
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Figura 45 - Perfil cinético da produção de etanol e de acúmulo de glicose durante o processo de 
SSF por K. marxianus NRRL Y-6860 em reator MBV empregando 24% de sólidos em diferentes 
estratégias de batelada alimentada. As setas sob as curvas indicam os pontos de adição. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com relação ao acúmulo de glicose na estratégia E2 mostrado na Figura 45B, nota-

se que após ao final de 48 h a concentração de glicose atingiu 12 g/L, valor este bastante 

inferior ao obtido na estratégia E1 que apresentou um residual de glicose de 32 g/L, após 

este mesmo tempo. Uma possível explicação para o consumo incompleto de glicose na 

estratégia E2 pode estar relacionada à uma considerável perda de viabilidade das leveduras 

ao longo do processo, fator este associado a baixa concentração inicial de leveduras utilizada 

(1 g/L). Portanto, com o objetivo de minimizar a concentração de glicose residual e assim 

melhorar a produção de etanol pela levedura, a terceira estratégia de SSF em batelada 

A 

B 
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alimentada (E3) foi iniciada com uma maior concentração de células (3 g/L). Verifica-se na 

Figura 45A, que esta estratégia, favoreceu a produção de etanol, a qual atingiu 52,3 g/L de 

etanol e ainda reduziu para 6,0 g/L o nível de glicose acumulada no meio após 48 horas. 

Estes resultados correspondem a uma melhoria de 55% na produção de etanol e uma redução 

de 84,7% no acúmulo de glicose em comparação com o processo em batelada simples com 

a mesma carga total de sólidos (24%).  

Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que a condução da SSF em reator 

MBV na configuração de batelada alimentada constitui uma alternativa em potencial a ser 

utilizada na produção de etanol a partir da celulignina desacetilada, e, portanto, o 

estabelecimento de uma estratégia de alimentação desempenha um papel fundamental para 

alcançar um processo mais eficiente.  

A Tabela 26 sumariza os resultados da SSF em batelada e em batelada alimentada a 

partir da celulignina desacetilada de palha de arroz em reator MBV. No que se refere aos 

experimentos realizados em batelada simples, observa-se que todos os parâmetros avaliados 

foram impactados negativamente no maior teor de sólidos (24% m/v), conforme já discutido 

anteriormente. A Tabela 26 também apresenta uma estimativa do rendimento de conversão 

da celulose para os processos de SSF (RCC*, de acordo com a Equação 2 do item 4.6 na 

seção materiais e métodos), considerando um fator de conversão médio de glicose em etanol 

de 0,43 g/g, uma vez que o cálculo baseado apenas na concentração de glicose não pode ser 

realizado devido ao consumo deste açúcar pela levedura. Observa-se que o rendimento de 

conversão de celulose (RCC*) estimado na SSF conduzida em batelada simples com 24% 

de sólidos foi de apenas 71,6%, enquanto que para 8 e 16% de sólidos, os valores de RCC* 

foram superiores a 92%. Este resultado corrobora com a hipótese de que a etapa de 

sacarificação hidrólise enzimática também foi negativamente afetada pelas dificuldades de 

transferência de massa e calor nesta condição de maior teor de sólidos. Outro aspecto 

importante observado em decorrência do aumento do teor de sólidos de 8 para 24% na SSF 

em batelada simples, foi a redução de 50% no valor de produtividade volumétrica em etanol 

(QP) e na eficiência de conversão de etanol (ƞ). 
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Tabela 26 - Sumário dos resultados obtidos por SSF em batelada e batelada alimentada (fed-batch) a partir da celulignina desacetilada de palha de arroz 
empregando o reator MBV. 

Estratégias 
Carga final de enzimas 

(FPU e UI β-glic./g celulose) 

Etanol b 
(g/L) 

QP 
c 

(g/L.h) 

Glicose residual b 

(g/L) 

RCC* d  

(%) 

ƞ e 
(%) 

Batelada (8%) 21.5 FPU e 26.5 UI 23,2 1,6 0 98,2 89,8 

Batelada (16 %) 21.5 FPU e 64.5 IU 42,7 1,3 2,3 92,4 82,6 

Batelada (24%) 21.5 FPU e 64.5 IU 33,7 0,7 39,6 71,6 43,5 

Fed-batch E1 (8% + 8% + 8%) 21.5 FPU e 64.5 IU 36,7 0,8 32,2 77,4 47,3 

Fed-batch E2 (16% + 8%) 14.3 FPU e 17.6 IU 45,3 0,9 12,9 71,8 58,4 

Fed-batch E3 (16% + 4% + 4%) a 14.3 FPU e 17.6 IU 52,3 1,1 6,0 71,3 67,5 

a Concentração inicial de levedura = 3 g/L; b dados de 48 h de processo; c calculado no tempo que atingiu a máxima concentração de etanol; d calculado a partir 
do rendimento médio de conversão de glicose a etanol (0,43 g etanol/g glicose) e da concentração de glicose residual; e Eficiência de produção de etanol em 
relação ao potencial teórico a partir da massa de celulose empregada no experimento. 
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De uma forma geral, os resultados mostrados na Tabela 26 revelam um sensível aumento 

nos valores de produtividade volumétrica em etanol em todas as estratégias de alimentação 

no processo em batelada alimentada com 24% de sólidos, em comparação com a batelada 

simples. No entanto, em termos de concentração do produto, verifica-se uma importante 

variação nos níveis de etanol, sendo este fato atribuído à forma de alimentação do substrato 

e ao nível de inóculo. 

Os melhores resultados foram alcançados na estratégia E3, com a produção de 52,3 

g/L de etanol e produtividade volumétrica de 1,1 g/L.h. Entretanto, nota-se que nesta 

estratégia de batelada alimentada (E3) foram obtidos valores intermediários de RCC* 

estimado e eficiência de conversão de celulose a etanol (71,3% e 67,5%, respectivamente). 

É importante destacar que, a produção de etanol a partir da palha de arroz com teores 

de sólidos acima de 15% (m/v), tem sido pouco relatada na literatura e, portanto, 

concentrações de etanol acima de 40 g/L são incomuns a partir deste resíduo agrícola. Neste 

sentido, a Tabela 27 apresenta os resultados mais relevantes da literatura científica 

considerando a produção de etanol a partir de diferentes biomassas em elevados teores de 

sólidos. Esta tabela também resume os melhores resultados obtidos no presente trabalho 

empregando o reator MBV na estratégia E3 de batelada alimentada em teor final de 24% de 

sólidos. 

Verifica-se na Tabela 27, que a maior produtividade volumétrica em etanol foi obtida 

no presente trabalho, considerando as duas fases envolvidas no processo de produção de 

etanol a partir da celulose (sacarificação e fermentação). É importante ressaltar que, muitos 

trabalhos reportam valores superestimados de QP, uma vez que não consideram o tempo de 

sacarificação da celulose. Portanto, os resultados de QP apresentados na Tabela 27 

contemplam os valores de produtividade volumétrica corrigidos para o tempo de 

sacarificação, quanto este não foi reportado pelos autores. Por exemplo, trabalho publicado 

por Chen et al. (2014), apresentado na Tabela 27, foi obtida uma produção de 70,7 g/L de 

etanol com 91,5% de eficiência, a partir de 20% de palha de milho pré-tratada por 

desacetilação seguido por refinamento mecânico. Neste trabalho, os autores não discutiram 

o processo em termos de produtividade volumétrica em etanol. Entretanto, com base nos 

tempos de hidrólise enzimática (96 h) e de fermentação (20 h) calcula-se um valor de 0,61 

g/L.h, o que corresponde a um valor de 45% inferior ao obtido no presente trabalho (1,09 

g/L.h). Estes autores empregam uma bactéria capaz de co-fermentar hexoses e pentoses  
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Tabela 27 – Parâmetros fermentativos a partir de biomassa lignocelulósicas empregando diferentes configurações de processo com elevados teores de sólidos. 

Matéria-prima e pré-tratamento Condições de hidrólise e fermentação 
Características do reator e 

condições de operação 

Etanol (g/L) 
QP* (g/L.h) 

ƞ (%) 
Referência 

Palha de arroz; desacetilação (80 mg 
NaOH/g biomassa, 70 °C, 45 min.) 
seguida por ácido diluído (100 mg 
H2SO4/g biomassa, 121 °C, 85 min.) 

24% de sólidos; SSF em batelada alimentada 
com carga final de enzimas de 14,3 FPU e 17,6 
UI β-glic./g celulose e 3 g/L de K. marxianus 
NRRL Y-6860 à 41,5 °C. 

Reator MBV (1,5L), 
impelidor de discos planos, 
200 rpm e 18 esferas de 
vidro 

52,3 
1,09 
67,5 

Presente 
trabalho 

Palha de arroz; Ca(OH)2 5% m/m, 120 
°C, 1h; adição de H3PO4 no slurry até 
pH= 6,0 e adição de (NH4)2SO4 até a 
concentração de 1% m/v 

20% de sólidos; 2h de hidrólise enzimática à 50 
°C; carga de enzimas de 12 FPU, 9,2 UI β-glic. 
e 70 U xilanase/g biomassa; seguida por 
fermentação à 30 °C com S. cerevisiae  

Garrafa de vidro com 
tampa rosqueada (500mL), 
agitado magneticamente  

38,0 
0,41 
85,2 

(WATANABE 
et al., 2012) 

Palha de arroz; 100 mg NaOH/g 
biomassa, 25 °C por 12 h 

20% de sólidos; SSF com 9 FPU/g biomassa e 
Clavispora NRRL Y-50464 produtora de β-
glicosidase; 37 °C 

Garrafas de vidro com 
tampa rosqueada (50mL), 
agitação rotatória (100 rpm)  

24,3 
0,29 
45,4 

(CHAPLA et 
al., 2015) 

Bagaço de cana; hidrotérmico, 1:20 
razão sólido:líquido, 180 °C, 20 
minutos 

20% de sólidos; 120h de hidrólise enzimática 
em batelada alimentada a 50 °C, 20 FPU/g 
celulose, seguida por fermentação à 30 °C com 
0,4 g/L de S. cerevisiae Y2034 

Reator de tanque agitado 
(1L) com impelidor não 
convencional plate-and-
frame 

55,4 
0,29 
88,3 

(WANG et al., 
2016) 

Palha de milho; desacetilação (50 mg 
NaOH/g biomassa, 80 °C, 120 
minutos) seguida por refinamento 
mecânico 

20% de sólidos; 96h de hidrólise enzimática à 
48 °C; 20 mg proteína/g celulose (Cellic® 

CTec3 e HTec3), seguida por fermentação do 
“slurry” à 33 °C com Zymomonas mobilis 

Garrafas de vidro com 
tampa rosqueada (250mL) 
na hidrólise e reator 
BioStat-Q Plus (500mL) 
para fermentação 

70,7 
0,61 
91,5 

(CHEN et al., 
2014) 

continua 
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Matéria-prima e pré-tratamento Condições de hidrólise e fermentação 
Características do reator e 

condições de operação 

Etanol (g/L) 
QP* (g/L.h) 

ƞ (%) 
Referência 

Palha de milho; explosão a vapor (200 
°C, 2,0 MPa, 4 minutos) 

30% de sólidos; SSF com pré-hidrólise a 50 °C 
por 12h (com de enzimas de 15,0 FPU/g de 
biomassa) seguido por fermentação à 37 °C 
com S. cerevisiae DQ1  

Reator de tanque agitado 
(5L) com impelidor 
helicoidal duplo (não 
convencional) 

59,3 

0,71 

75,9 

(ZHANG et 
al., 2010) 

Bagaço de agave; organosolv (mistura 
de água, etanol e ácido sulfúrico), 
demais condições apenas referenciada 
ao trabalho de Pan et al. (2006)  

20% de sólidos; 64h de hidrólise enzimática à 
50 °C; carga de enzimas de 15 FPU e 30 UI β-
glic./g biomassa; seguida por fermentação à 37 
°C com S. cerevisiae  

Sistema de 6 mini-reatores 
(30 mL cada), com 
impelidor do tipo “peg-
mixer” (agitação de 150 
rpm) 

64,0 

0,87 

86,0 

(CASPETA et 
al., 2014) 

Madeira Prosopis juliflora; 
deslignificação com clorito de sódio 
4% a 120 °C por 30 minutos 

20% de sólidos; 110h de hidrólise enzimática 
em batelada alimentada à 50 °C carga de 
enzimas de 22 FPU e 68 UI- β-glic./g 
biomassa; seguida por fermentação a 30 °C 
com S. cerevisiae 

Reator de tanque agitado 
(5L) com impelidor do tipo 
Rushton (agitação de 200 
rpm) 

34,8 

0,29 

88,0% 

(GUPTA et 
al., 2012) 

* QP calculado considerando o tempo total de processo de sacarificação (hidrólise enzimática) e fermentação. 

 

 

conclusão
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(Zymomonas mobilis) e, por isso, alcançam títulos de etanol superiores ao reportado no 

presente trabalho. É válido ressaltar que, em função do pré-tratamento escolhido para o 

processamento da palha de arroz no presente trabalho, os resultados reportados para a 

produção de etanol foram originados quase que exclusivamente a partir da glicose, e não a 

partir de uma mistura de hexoses e pentoses, como estudado por Chen et al. (2014). Além 

disso, o fracionamento dos principais polissacarídeos do material lignocelulósico em 

correntes separadas possibilita a utilização das pentoses em uma corrente separada para 

fermentação a etanol (FONSECA et al., 2013) ou em outros produtos, como o xilitol 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2008), o que permite uma maior flexibilidade nas etapas de 

fermentação. 

Como pode ser observado ainda na Tabela 27, a produtividade volumétrica em etanol 

dos trabalhos listados não ultrapassa o valor de 0,9 g/L.h, apesar das elevadas concentrações 

de etanol (acima de 60 g/L) reportadas por alguns deles. Além do presente trabalho, Caspeta 

et al. (2014) foram os únicos autores que reportaram um valor de produtividade volumétrica 

em etanol acima de 0,8 g/L.h. Portanto, a condução do processo de SSF por batelada 

alimentada em reator MBV a partir da celulignina desacetilada de palha de arroz, 

empregando a levedura K. marxianus NRRL Y-6860, possibilitou a obtenção de uma 

concentração de etanol compatível com aquela requerida para a etapa de destilação, e ainda 

com valores de produtividade volumétrica superiores àqueles reportados por diversos 

autores que estudaram a conversão de altos teores de sólidos a etanol. 

Com o objetivo de avaliar os valores experimentais de RCC nas condições da 

estratégia E3 da SSF em batelada alimentada, foram conduzidos experimentos de hidrólise 

enzimática em reator MBV na ausência de K. marxianus. Os resultados destes ensaios foram 

comparados aos valores de RCC estimados para a SSF considerando o valor médio de 85% 

de eficiência de fermentação. Os perfis cinéticos dos valores experimentais de glicose e 

RCC, assim como os estimados estão apresentados na Figura 46.  
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Figura 46 - Valores experimentais e estimados de glicose e RCC durante o processo de hidrólise 
enzimática da celulignina desacetilada da palha de arroz por batelada alimentada nas condições da 
estratégia E3. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Verifica-se na Figura 46 que, até 6 horas de sacarificação, a concentração de glicose 

liberada durante a hidrólise enzimática foi sensivelmente superior à concentração de glicose 

estimada para a SSF. No entanto, a partir deste tempo, nota-se que a concentração estimada 

deste açúcar superou os valores experimentais obtidos no processo de hidrolise enzimática, 

atingindo ao final de 48 h, um incremento de 40%. Este desvio de comportamento observado 

a partir de 6h, é um forte indicativo do efeito de inibição das celulases pela glicose, podendo-

se inferir que o teor de glicose atingido neste tempo, que foi de 50 g/L, corresponde a 

concentração inibitória mínima, nas condições do ensaio. Esta hipótese é reforçada pelo fato 

de que na configuração do processo em SSF, onde o micro-organismo está presente, o efeito 

inibitório é minimizado devido ao consumo de glicose pelo mesmo. 
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5.7. Recuperação e caracterização das frações residuais obtidas a partir do 

processamento da palha de arroz 

 

 

O objetivo desta etapa do trabalho foi avaliar as propriedades físicas e químicas da 

lignina recuperada a partir dos resíduos obtidos durante o processamento da palha de arroz, 

e assim, sugerir possíveis aplicações para utilização destes resíduos dentro de um contexto 

de biorrefinaria. Para efeito de comparação, foi utilizada a lignina Kraft (Sigma-Aldrich) 

como padrão. Conforme mostrado na Figura 47, durante o processamento da palha de arroz 

descrito no presente trabalho, foram obtidas duas correntes ricas em lignina: 1) licor alcalino 

gerado na etapa de desacetilação e 2) o resíduo de fermentação gerado após os ensaios de 

SSF.  

 

Figura 47 - Esquema do processamento da palha de arroz detalhando a origem das frações ricas em 
lignina obtidas durante o processo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A lignina do licor alcalino foi recuperada empregando a metodologia de precipitação 

com ácido sulfúrico concentrado, sendo obtido 12,2 g de massa para cada litro de licor 

alcalino. Já o resíduo de fermentação, recuperado a partir do mosto fermentado da condição 

E3 de SSF em batelada alimentada, rendeu 54,1 g de massa seca a partir de 500 mL do mosto 
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fermentado. A amostra de lignina recuperada a partir do licor alcalino foi denominada de 

LLA; do resíduo de fermentação de RF e a lignina Kraft padrão de LP. De acordo com o 

fabricante, esta lignina padrão é obtida por meio do processo Kraft, que utiliza soluções 

aquosas de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) para solubilização da 

lignina presente nos cavacos de madeira. 

 

 

5.7.1. Caraterização química e morfológica das amostras ricas em lignina 

 

 

 Para a composição química das amostras foi empregando o protocolo padrão para a 

determinação do conteúdo de carboidratos, lignina e cinzas de biomassas lignocelulósicas 

(SLUITER et al., 2012), e os resultados estão apresentados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 - Caracterização química das amostras ricas em lignina obtidas a partir do processamento 
da palha de arroz e da lignina padrão. 

Componentes 
Composição (g/100 g massa seca) 

RF LLA LP 

Celulose 12,19 ±1,19 2,23 ±0,06 0,35 ±0,01  

Xilana 6,85 ±0,21 5,73 ±0,03 1,26 ±0,09 

Arabinana 7,03 ±0,51 nd* 0,33 ±0,09 

Lignina 41,99 ±0,93 61,65 ±0,93 92,71 ±0,49 

   Lignina solúvel 3,55 ±0,18 7,03 ±0,19 1,99 ±0,50 

   Lignina insolúvel 38,43 ±1,10 54,62 ±0,74 90,72 ±0,99 

Cinzas 17,10 ±0,04 13,55 ±0,40 2,50 ±0,24 

Acetil 0,30 ±0,04 0,52 ±0,07 0,84 ±0,19 

Outros 14,55 ±0,05 16,31 ±1,28 2,02 ±1,10 

*nd = não-detectado. RF (resíduo de fermentação); LLA (lignina do licor alcalino); 
LP (lignina padrão Kraft, da Sigma-Aldrich). 

 

 

Verifica-se na Tabela 27 que lignina padrão (LP) apresentou 93% de lignina total e 

baixo teor de polissacarídeos (< 2%) e cinzas (2,5%). Quanto à caracterização química das 

amostras obtidas a partir do processamento da palha de arroz, nota-se que o resíduo de 
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fermentação (RF) apresentou um teor de polissacarídeos da ordem de 25%, devido, 

principalmente, à conversão incompleta destas frações na etapa de SSF. Como consequência, 

o teor de lignina desta amostra foi de 42%. Nota-se que a LLA apresentou uma composição 

compatível com os resultados observados durante a etapa de desacetilação, em que as frações 

de lignina e cinzas foram solubilizadas no licor alcalino (da ordem de 34 e 60%, 

respectivamente) enquanto que valores inferiores a 17% foram observados para as frações 

de polissacarídeos. 

Com relação à composição elementar, mostrada na Tabela 29, nota-se que os 

principais elementos do resíduo de fermentação são carbono, oxigênio, silício, hidrogênio e 

nitrogênio. Nota-se ainda a presença de elementos inorgânicos, tais como enxofre, sódio, 

cloro, potássio, fósforo, ferro, cálcio e alumínio, além de outros elementos traços. Tais 

elementos podem ter sidos originados de diferentes fontes, incluindo os químicos utilizados 

nas etapas de pré-tratamento da (desacetilação alcalina e hidrólise com ácido diluído) e 

aqueles utilizados na etapa de sacarificação e fermentação (extrato de levedura, (NH4)2SO4, 

KH2PO4, MgSO4 e os extratos de enzimas). 

De acordo com Jenkins et al. (1998), a composição elementar da palha de arroz in 

natura em (g/100g) é: carbono (38,24), hidrogênio (5,20), oxigênio (36,26), nitrogênio 

(0,87), enxofre (0,18), cloro (0,58) e cinzas (18,67, sendo 74,7% composto por SiO2). 

Quando comparados com a composição dos resíduos obtidos no presente trabalho (Tabela 

29) verifica-se ambos os resíduos (RF e LLA), foram enriquecidos em carbono, nitrogênio 

e enxofre, enquanto o teor de oxigênio decresceu em 11,7 e 14,5% para as amostras RF e 

LLA, respectivamente. 

Verifica-se ainda na Tabela 29 que o maior teor de sódio e enxofre (3,3 e 2,1%, 

respectivamente) foi detectado na lignina do licor alcalino (LLA), possivelmente devido ao 

NaOH utilizado na desacetilação e do H2SO4 empregado na precipitação da lignina. Como 

esperado, a lignina padrão (LP), apresentou os maiores teores de carbono (63%) e os menores 

teores de nitrogênio (0,6%), devido ao seu elevado grau de pureza (93%). Os maiores valores 

para o teor de Silício nas amostras de processamento da palha de arroz com relação à lignina 

padrão deve-se ao fato que as gramíneas geralmente apresentam um teor de cinzas superior 

às madeiras (ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). 
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Tabela 29 - Composição elementar dos resíduos do processamento da palha de arroz e lignina 
padrão. 

Elementos 
Composição (g/100g) 

RF LLA LP 

C 42,0 49,0 63,0 

H 5,3 5,2 5,6 

O 32,0 31,0 27,0 

N 2,1 2,9 0,6 

S 0,27 2,1 1,5 

Si 12,4 4,1 0,1 

Na 1,9 3,3 1,8 

Cl 1,5 0,4 0,04 

K 0,44 0,76 0,20 

P 0,41 0,19 0,01 

Fe 0,74 0,04 0,01 

Ca 0,40 0,08 0,04 

Al 0,21 0,03 0,04 

Outros* 0,41 0,90 0,07 

*Outros = soma de elementos inorgânicos com composição menor que 0,1 g/100g, incluindo: 
Mg, Cr, Ba, Ni, Cu, Ti, Mn, Mo, Zn, Sr, Pb, Br, Nb, Sn, Zr, Rb, V. Dentre eles, Ba, Ti, Sr, Pb, 
Nb and Zr foram encontrados apenas no resíduo de fermentação (RF); e Rb and V foram 
encontrados apenas na lignina do licor alcalino (LLA). 
 

 

A Figura 48 apresenta as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) das amostras avaliadas. Nota-se que o resíduo de fermentação apresentou uma 

estrutura mais fragmentada e heterogênea, em relação às ligninas isoladas de soluções 

alcalinas (LP e LLA). A presença de estruturas alongadas no RF é evidente na imagem de 

maior magnitude (Figura 48B), que possivelmente referem-se às fibras de celulose 

parcialmente hidrolisadas. 
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Figura 48 - Imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) das amostras de lignina 
avaliadas em menor e maior magnitude. 

     

     

       

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com relação às amostras de lignina isoladas de licores alcalinos (LLA e LP), as 

imagens de menor magnitude mostram claramente a diferença de morfologia entre elas, ou 

seja, enquanto a lignina recuperada do licor alcalino da palha de arroz (LAA) apresentou um 

formato poliédrico, a lignina padrão mostrou um formato arredondado, ambas com 

diferentes tamanhos (Figura 48C e Figura 48E, respectivamente). Por outro lado, na maior 

B) RF – 2500x 

C) LLA – 200x 

E) LP – 190x F) LP – 2500x 

A) RF – 200x 

D) LLA – 2500x 
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magnitude, verifica-se que a LP apresentou rugosidade e presença de orifícios em sua 

superfície, enquanto que a LLA mostrou uma superfície mais lisa. Vale ressaltar que para 

ambas as amostras as imagens não evidenciaram a presença de fibras. 

 

 

5.7.2. Determinação do poder calorífico e análise termogravimétrica 

 

 

Após a caracterização química e morfológicas das amostras avaliadas, foram 

conduzidas análises para a determinação de propriedades físicas como o poder calorífico e 

estabilidade térmica por meio da análise termogravimétrica. O poder calorífico, também 

conhecido como calor de combustão, indica o conteúdo de energia de um dado material, o 

qual é estimado a partir do calor liberado durante a combustão completa a CO2, H2O e outros 

produtos menores (TANGER et al., 2013). Os resultados de poder calorífico das amostras 

LLA, RF e LP estão apresentados na Figura 49. 

 

Figura 49 - Poder calorífico das diferentes amostras de lignina avaliadas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Verifica-se que os maiores valores de poder calorífico foram obtidos a partir das 

ligninas alcalinas (LLA e LP), sendo o maior valor (25,8 MJ/Kg) relativo à amostra de 

lignina padrão (LP). Nota-se ainda que as amostras de LLA e RF apresentaram um calor de 
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combustão cerca de 24 e 31% inferior ao observado no LP.  O resíduo de fermentação mesmo 

apresentando um menor poder calorífico (17,7 MJ/Kg) em relação ao LLA (19,5 MJ/Kg), 

foi ainda superior aos reportados para diferentes resíduos agrícolas, os quais variam de 15 e 

17 MJ/Kg, incluindo a palha de arroz in natura cujo valor é de 15,1 MJ/kg (JENKINS et al., 

1998). 

 Para avaliar a estabilidade térmica das amostras obtidas a partir do processamento da 

palha de arroz, foi realizada uma análise termogravimétrica (TGA) e os resultados estão 

mostrados na Figura 50. Nota-se que até a temperatura de 100 °C, o comportamento de perda 

de massa foi similar para todas as amostras avaliadas. No entanto, acima desta temperatura, 

verifica-se um comportamento diferenciado para cada uma das amostras avaliadas.  

 

Figura 50 – Perfil termogravimétrico (TGA) das amostras na faixa de temperatura de 25 a 825 °C 
sob atmosfera de N2 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A melhor estabilidade térmica, principalmente até a temperatura de 350 °C, foi 

apresentada pela amostra padrão (LP). Nesta faixa de temperatura a perda de massa de LP 

foi de 20%, enquanto que para a LLA e RF a redução foi de 30% e 36%, respectivamente.  

Observa-se ainda que na faixa de 350 até 450 °C, as amostras de LLA e LP, as quais possuem 

maiores teores de lignina e menores teores de polissacarídeos em relação a RF, apresentaram 

uma perda de massa menos acentuada.  De acordo com Brebu e Vasile (2010) a lignina se 

decompõe mais lentamente do que à celulose e hemicelulose, devido aos vários grupos 

funcionais contendo oxigênio que possuem diferentes estabilidades térmicas. Assim, a 
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menor estabilidade térmica da amostra de RF é justificada pela maior razão 

polissacarídeos/lignina em sua composição. 

Entre 450 e 825 °C o comportamento de estabilidade térmica das amostras de LP e 

LLA foi similar, o que pode ser atribuído ao fato de que a lignina destas amostras foi extraída 

em condições alcalinas. Nesta faixa de temperatura a perda de massa foi praticamente a 

mesma, mostrando um valor a 825 °C de aproximadamente 47%. Já a RF, que demonstrou 

menor estabilidade térmica, apresentou uma perda de massa de 65% sob a temperatura de 

825 °C. 

 

 

5.7.3.  Solubilização de fenólicos e potencial antioxidante das amostras ricas em 

lignina 

 

 

Uma das possibilidades de valorização da lignina obtida a partir do processamento 

da biomassa lignocelulósica é a sua utilização como fonte natural de compostos fenólicos, 

os quais apresentam capacidade antioxidante com diversas aplicações industriais 

(VINARDELL; UGARTONDO; MITJANS, 2008). Portanto, nesta etapa o teor de 

compostos fenólicos, assim como a capacidade antioxidante das amostras ricas em lignina 

obtidas a partir do processamento da palha de arroz foram analisadas, e os resultados estão 

mostrados na Figura 51. 

A Figura 51A apresenta o teor de fenólicos totais da lignina proveniente do licor 

alcalino (LLA), do resíduo de fermentação (RF) e da lignina padrão (LP), determinado pelo 

método de Folin-Ciocalteu, expressos em miligramas de equivalentes de ácido gálico (EAG) 

por grama de amostra. 
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Figura 51 - Teor de fenólicos totais (A) e potencial antioxidante por DPPH (B) e FRAP (C) das 
amostras extraídas em acetona 80% (v/v). 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Verifica-se que na Figura 51A que dentre as amostras avaliadas, o extrato da lignina 

padrão foi o que apresentou o maior teor de fenólicos totais (610,6 mg EAG/g de amostra), 

seguido da lignina do licor alcalino (292,8 mg EAG/g de amostra) e do resíduo de 

fermentação (26,8 mg EAG/g de amostra). Nota-se ainda que a quantidade de fenólicos totais 

nas amostras de lignina do resíduo de fermentação foi de aproximadamente 10 vezes inferior 

ao observado para a lignina do licor alcalino. Esta menor quantidade de fenólicos presentes 

no resíduo de fermentação se deve ao maior nível de impurezas presentes nesta amostra. 

Porém, o menor valor de fenólicos totais (26,8 mg EAG), obtido nas amostras do resíduo de 

fermentação, foi ainda superior aos reportados por MUSSATTO et al., 2011 empregando 

resíduos de grãos de café que apresentou 18 mg EAG/g; assim como para casca de amêndoas 

(22 mg EAG/g) e para os resíduos de grãos de cervejaria (9,9 mg EAG/ g) reportados por  

(MOURE et al., 2007) e (MENESES et al., 2013), 

Com relação ao potencial antioxidante das amostras de lignina avaliadas (Figura 51 

B e C), verifica-se que o extrato obtido a partir da amostra de lignina padrão (LP) apresentou 

valores muito superior em comparação com os obtidos nas amostras de lignina do 

processamento de palha de arroz (LLA e RF). O extrato de lignina padrão LP apresentou os 

valores de 888 µM de equivalente Trolox por grama de amostra no método DPPH e de1877 

µM de equivalente Fe2+ por grama de amostra pelo método FRAP. Fazendo uma comparação 

entre as amostras LLA e RF, nota-se que o extrato LLA apresentou potencial antioxidante 

de 30 e 10 vezes superior ao extrato do RF empregando os métodos de DPPH e FRAP, 

respectivamente. Segundo Egüés et al. (2012) a capacidade antioxidante de extratos de 

lignina depende de muitos fatores, tais como o tipo de biomassa lignocelulósica, condições 

de tratamento utilizadas durante o seu isolamento e o método de extração empregado. De 

fato, García et al. (2010), demonstrou que a capacidade antioxidante dos extratos obtidos a 

partir da lignina de Miscanthus sinensis foi dependente do tipo de pré-tratamento empregado. 

Neste estudo, os autores avaliaram os métodos de auto hidrólise; soda alcalino e organosolv 

sendo os melhores resultados obtidos na seguinte ordem:  organosolv > auto hidrólise > soda 

alcalino. Os autores concluíram ainda que a capacidade antioxidante da amostra está 

relacionada, em maior grau, com a massa molar e redução da polidispersidade de lignina do 

que propriamente o teor de fenólicos totais. No presente trabalho, a atividade antioxidante 

do extrato de LLA, a qual foi extraída em acetona 80% (v/v) foi de 365 µM ou 0,365 mM 

de equivalente Fe2+/grama de amostra pelo método FRAP. Este valor foi superior ao 

reportado por Mussatto et al. (2011) com resíduo de grãos de café extraído em acetona 60% 
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v/v que apresentou uma atividade de 0,109 mM de equivalente Fe2+/g de amostra, porem 

inferior ao reportado por Meneses et al. (2013) para o extrato de resíduo de grãos de 

cervejaria em metanol 60% v/v (4,15 mM de equivalente Fe2+/g de amostra), demonstrando 

que tanto o tipo de biomassa quanto  o método de extração afetam a capacidade antioxidante 

do material. 

De acordo com Dizhbite et al. (2004), a presença de carboidratos nas amostras de 

lignina podem diminuir a sua capacidade antioxidante devido à possibilidade de formação 

de interações de hidrogênio das hidroxilas com os grupos fenólicos da lignina. Portanto, no 

presente trabalho, o menor potencial antioxidante do resíduo de fermentação (RF) em relação 

ao licor alcalino (LLA), pode ser atribuído ao maior teor de celulose e hemicelulose presente 

no RF.  

 

 

5.7.4. Aplicações recomendadas para as frações ricas em lignina a partir do 

processamento da palha de arroz 

 

 

Considerando a tendência mundial da utilização das matérias primas lignocelulósicas 

para produção de etanol de segunda geração pela rota bioquímica, torna-se de fundamental 

importância explorar as potencialidades de uso dos resíduos ricos em lignina gerados a partir 

do processamento da biomassa.   

Devido à elevada disponibilidade de lignina nos materiais lignocelulósicos, e por 

constituir uma fonte natural de compostos fenólicos, esta macromolécula tem sido apontada 

como uma versátil matéria-prima para aplicações em diferentes áreas. Entretanto, como as 

condições de isolamento e/ou recuperação da lignina influenciam suas características e 

propriedades, as recomendações de possíveis aplicações devem ser especificadas para cada 

caso. Dentro deste contexto, no presente trabalho, foram descritas algumas aplicações 

potenciais para as frações ricas em lignina provenientes do processamento da palha de arroz, 

especificamente o resíduo de fermentação (RF) e a lignina recuperada do licor alcalino 

(LLA) conforme ilustrado na Figura 52. 
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Figura 52 - Sumário das possibilidades de aplicações para as frações ricas em lignina obtidas a 
partir do processamento da palha de arroz. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Com relação ao resíduo de fermentação (RF), o qual apresentou calor de combustão 

de 17,7 MJ/Kg, considerado adequado para queima em caldeiras, porém com baixa atividade 

antioxidante, recomenda-se seu uso para a geração de calor e energia juntamente com a casca 

de arroz dentro de um contexto de uma biorrefinaria de palha de arroz. Vale ressaltar que a 

casca de arroz possui um calor de combustão de 15,68 MJ/Kg (CHAKMA et al., 2016) e sua 

utilização em caldeiras já é amplamente empregada nas indústria de beneficiamento de arroz 

(MORAES et al., 2014). 

Outra possível aplicação para o resíduo de fermentação seria na produção de 

biocombustível para transporte marítimo, devido ao seu baixo teor de enxofre nesta amostra 

(0,27%). De acordo com a Organização Marítima Internacional e o Parlamento Europeu 

existe uma grande preocupação com as emissões de enxofre a partir da queima dos 

combustíveis (óleo bunker) atualmente utilizados nas embarcações marítimas 

(HÄMÄLÄINEN, 2015). Portanto, para esta aplicação, o resíduo de fermentação poderia 

ser misturado ao óleo bunker, aproveitando o seu calor de combustão formando um blend 

com menor teor de enxofre. 

Lignina do licor alcalinoResíduo de fermentação

Maior valor agregado 

• Poder calorífico intermediário 

• Baixa atividade antioxidante 

• Poder calorífico intermediário 

• Alta atividade antioxidante 

Aplicações indicadas: 

Combustível sólido; mistura com óleo 
bunker para transporte marítimo 
 

Aplicações indicadas: 

Fonte natural de antioxidante; indústrias de 
alimentos, polímeros, têxtil e cosmética. 
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Com relação a lignina obtida a partir do licor alcalino proveniente do processo de 

desacetilação (LLA), a qual mostrou um grande potencial antioxidante, poderia ser utilizado 

como fonte natural de compostos fenólicos em diferentes setores industriais, incluindo 

alimentos, polímeros, têxtil, cosmética e cuidados com a saúde (healthcare). Destaca-se que, 

devido à ação destes compostos em reduzir a incidência de raios UV que causam reações 

oxidação indesejáveis, seu uso tem sido explorado como aditivos em embalagem de 

alimentos (NÚÑEZ-FLORES et al., 2013), tecidos de linho (ZIMNIEWSKA; 

KOZŁOWSKI; BATOG, 2008) e protetores solares de amplo espectro (QIAN; QIU; ZHU, 

2015). Além disso, tem sido reportado que os antioxidantes obtidos de fontes naturais são 

mais eficientes e seguros em comparação aos sintéticos mais comuns, como o BHA (butil-

hidroxi-anisol) e BHT (butil-hidroxi-tolueno), PG (propil galato) e TBHQ (terc-butil-

hidroquinona), o que tem encorajado as pesquisas em relação às aplicações das propriedades 

antioxidantes da lignina (FAUSTINO et al., 2010). 

Vale ressaltar que os resultados obtidos no presente trabalho irão contribuir para as 

pesquisas futuras com vistas à valorização da palha de arroz, que constitui um dos mais 

abundantes resíduos agroindustriais do mundo, através de novas alternativas e aplicações 

deste resíduo de acordo com o conceito de biorrefinaria. 
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5.8. Análise técnico-econômica a partir do processamento da palha de arroz 

 

 

Esta etapa teve como objetivo realizar uma análise técnico-econômica a partir dos 

resultados obtidos nas diferentes etapas do processamento da palha de arroz, desacetilação, 

hidrolise ácida, sacarificação e fermentação simultânea, nas condições previamente 

estabelecidas. De posse dos balanços de massa de cada etapa, assim como das condições 

operacionais utilizadas, foram simulados diferentes cenários para compor os dados de 

entrada junto ao software SuperPro Designer. É importante mencionar os parâmetros das 

etapas de fermentação da hemicelulose e recuperação de produtos (xilitol e etanol) foram 

baseados em dados da literatura, incluindo trabalhos desenvolvidos no Laboratório de 

Fermentação I da EEL/USP. Vale ressaltar que a diferença entre os três cenários avaliados 

se refere, principalmente, ao aproveitamento da fração hemicelulósica, como se segue: 

 

Cenário 1: ausência de aproveitamento da xilose; 

Cenário 2: conversão da xilose em etanol pela levedura S. stipitis NRRL-Y 7124; 

Cenário 3: conversão da xilose em xilitol pela levedura K. marxianus NRRL Y-6373. 

 

O fluxograma completo para dos três cenários avaliados utilizando o software 

SuperPro Designer para simulações dos dados está mostrado nas Figuras 53, 54, e 55. 
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Figura 53 - Fluxograma do processo para a análise do Cenário 1 empregando o software Super Pro Designer. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 54 - Fluxograma do processo para a análise do Cenário 2 empregando o software Super Pro Designer. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 55 - Fluxograma do processo para a análise do Cenário 3 empregando o software Super Pro Designer. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.
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A Tabela 30 apresenta um sumário da análise econômica obtida na simulação 
dos três cenários avaliados a partir do processamento de 792 toneladas de palha de 
arroz por ano (ou 100 Kg/hora, por 330 dias ao ano). 

 

Tabela 30 - Principais parâmetros utilizados para análise econômica dos dados e valores preditos 
para os três cenários avaliados. 

Parâmetros 
Valores preditos nas simulações 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Produção (Kg/100 Kg de palha de arroz)    

      Etanol  10,98 17,42 13,96 

      Xilitol - - 5,71 

      Lignina do licor alcalino 8,55 8,55 8,55 

      Resíduo de fermentação 21,82 21,82 21,82 

Receitas totais (RT) (mil. U$/ano) 270,4 295,1 409,3 

      Etanol 52,8 65,8 52,8 

      Xilitol - - 133,5 

      Ácidos fenólicos  203,9 203,9 203,9 

      Outros 13,7 25,4 19,1 

Custo de operação (CO) (mil. U$/ano) 289,0 361,0 367,0 

Custo líquido de operação (CLO) (mil. U$/ano) 262,1 333,0 335,8 

Receita líquida (RL)* (mil. U$/ano) 8,4 -37,9 73,5 

* RL = RT-CLO  

 

 

Verifica-se na Tabela 30 que o aproveitamento da xilose no Cenário 2 aumentou em 

cerca de 25% a produção de etanol a partir da palha de arroz. Entretanto, ao relacionar os 

custos líquidos de operação com as receitas totais em cada caso, apenas os Cenários 1 e 3 

contemplam viabilidade econômica. Nestes cenários, as receitas totais superam os custos 

líquidos em 3,2 e 21,9%, respectivamente. Por outro lado, para o Cenário 2 observa-se que 

que o custo líquido é 12,8% superior às receitas totais geradas, sendo, portanto, inviável 

economicamente. Para uma melhor avaliação desta análise, a Figura 56 apresenta o 

detalhamento das receitas geradas nos três cenários. Observa-se que a receita total do 

Cenário 3 foi superior às demais, devido, principalmente, à produção de xilitol. Nota-se 

ainda uma importante contribuição da receita gerada pelos ácidos fenólicos em todos os 
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cenários avaliados, contabilizando 75, 69 e 50% das receitas totais nos Cenários 1, 2 e 3, 

respectivamente. De fato, a obtenção de produtos de maior valor agregado contribui de forma 

significativa para a viabilidade econômica de uma biorrefinaria, e, por isto, devem ser 

priorizadas ao considerar o processamento da biomassa. Como já mencionado, os ácidos 

fenólicos possuem grande aplicação nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos devido ao 

seu potencial antioxidante (MUSSATTO; DRAGONE; ROBERTO, 2007; VINARDELL; 

UGARTONDO; MITJANS, 2008).  

 

Figura 56 - Detalhamento das receitas geradas nos diferentes cenários avaliados no processamento 
da palha de arroz. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com o objetivo de identificar as operações unitárias e as condições que mais 

contribuem com os custos da bioconversão da palha de arroz, realizou-se uma análise mais 

detalhada para cada etapa do processo, e partir desta analise traçar recomendações e 

alternativas para diminuir o custo total. A Figura 57 apresenta os custos operacionais de cada 

seção do processamento da biomassa nos três cenários avaliados. Verifica-se que a etapa de 

pré-tratamento ácido foi a de maior impacto sobre os custos operacionais, seguido pelas 

etapas de fermentação (xilose e glicose). Nota-se ainda que os custos de produção de xilitol 

a partir de xilose (Cenário 3) foram sensivelmente superiores aos custos de produção de 

etanol a partir desta pentose (Cenário 2), possivelmente devido à etapa adicional de 

destoxificação do hidrolisado hemicelulósico empregada no Cenário 3.  
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Figura 57 - Custos operacionais de cada seção do processamento da palha de arroz nos três cenários 
avaliados. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ainda na Figura 57, nota-se que o custo da etapa de destilação de etanol no Cenário 

2 foi cerca de 83% superior aos demais Cenários (11,3 e 6,2 mil U$/ano, respectivamente). 

O maior custo de destilação do etanol no Cenário 2 pode ser atribuído ao fato de que após a 

mistura dos mostos fermentados provenientes da corrente de glicose (C6) e de xilose (C5) a 

concentração de etanol foi reduzida de 52,3 para 42,0 g/L, o que promoveu maior gasto 

energético nas torres de destilação. Este resultado corrobora com a literatura que preconiza 

redução dos custos de destilação empregando  concentração de etanol superior a 50 g/L 

(GAO et al., 2014b; JØRGENSEN et al., 2007; NGUYEN et al., 2016), o que justifica a 

necessidade de estabelecer processo fermentativos mais eficientes empregando elevadas 

concentrações de substrato em ambas as correntes de carboidratos (C6 e C5). 

As Figuras 58 e 59 apresentam um maior detalhamento da análise econômica dos 

gastos relativos aos materiais e utilidades relativas às seções que apresentaram maior custo 

(pré-tratamentos e fermentação). As despesas com materiais incluem a matéria-prima (palha 

de arroz), produtos químicos, água, leveduras e enzimas, enquanto os custos de utilidades 

referem-se aos agentes transferência de calor (vapor, água e gases para resfriamento). 
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Figura 58 - Divisão dos custos entre materiais (■) e utilidades (■) para as seções em comum aos 
três cenários. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em relação às etapas de pré-tratamento (Figuras 58A e B), verifica-se um 
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utilidades foram abaixo de 1% do valor total do pré-tratamento alcalino enquanto na etapa 

de pré-tratamento ácido os custos com utilidade foram superiores a 94%. Esta substancial 

diferença se deve principalmente a menor temperatura empregada no processo alcalino (70 

°C), em relação ao processo de hidrolise ácida que foi de 121 °C. Além disso, deve ser 

considerado também o elevado gasto energético requerido para resfriar o reator de hidrolise 

ácida.  

É importante ainda mencionar que algumas simulações para o processo de hidrólise 

ácida foram realizadas empregando energia elétrica para o aquecimento do reator, entretanto, 

os custos do processo foram cerca de 4 vezes maiores do que o simulado com vapor saturado. 

Além disso, é válido ressaltar que durante as simulações utilizando água na temperatura de 

4 e 25 °C e gás freon na temperatura de -4 °C para o resfriamento do reator na etapa de pré-

tratamento ácido verificou-se que o gas freon foi o que apresentou o melhor binomio 

custo/eficiencia. Portanto, pode-se inferir que a condição de temperatura utilizada no pré-

tratamento ácido exerce um grande impacto nos custos do processo, e, para tornar esta etapa 

mais econômica, sugere-se o desenvolvimento de condições operacionais com menor aporte 

energético.  

Em relação a etapa de fermentação da glicose por SSF (Figura 58C), verifica-se 

claramente que os custos das enzimas foram os de maior impacto sobre o processo 

fermentativo (> 92% do custo total). Vale a pena mencionar que, no presente trabalho, a 

fermentação de glicose foi realizada por sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em 

temperatura única (41,5 °C), a qual combina as etapas de hidrolise e fermentação em um 

mesmo reator, e portanto de acordo com a literatura contribui de forma significativa para a 

economia do processo. No entanto, no presente trabalho, mesmo otimizando a carga de 

enzimas na etapa de sacarificação,  a quantidade de proteina utilizada (53 mg de proteína/g 

de celulose) é ainda considerada elevada. Esta consideração se baseou em estudos 

econômicos recentes (HUMBIRD et al., 2011; TAO et al., 2014) que recomendam uma carga 

de enzimas da ordem de 20 mg de proteína/g de celulose. Vale ressaltar que, embora os 

custos de celulases tenham sido significativamente reduzidos nos últimos anos, os gastos 

com estes insumos constituem ainda o maior obstáculo da sacarificação enzimática 

(GNANSOUNOU; DAURIAT, 2010). Portanto, com base na análise economica do presente 

trabalho, ainda são necessarios estudos que permitam reduzir a carga de enzimas empregadas 

na etapa de SSF.   
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A Figura 59 apresenta a divisão de custos para as etapas de fermentação de xilose 

para os Cenários 2 e 3.  

  

Figura 59 - Divisão dos custos entre materiais (■) e utilidades (■) para a fermentação de xilose a 
etanol (A) e a xilitol (B) para os Cenários 2 e 3, respectivamente. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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°C), o elevado custo com aquecimento e resfriamento para o aproveitamento da xilose refere-

se, principalmente, à etapa de concentração do hidrolisado que requer uma grande 

quantidade de vapor para fornecer calor e remover a água para atingir o teor de 70 g/L de 

xilose.  

Nos cenários avaliados, o resíduos de fermentação obtido após a SSF foi utilizado 

como combustível para gerar vapor de alta pressão (10,9 bar), o que correspondeu a 

reutilização de apenas 10% da água recuperada para este fim. Esse vapor foi enviado para 

uma turbina, gerando 0,41 KW-h e vapores a 180 e 160 °C, os quais foram reutilizados no 

processo para minimizar os custos. Entretanto, a quantidade de energia gerada pela queima 

do resíduo de fermentação da SSF, que foi de 21,82 Kg para cada 100 Kg de palha de arroz 

processada, foi insuficiente para suprir a energia requerida nos Cenários 1,2 e 3, que foram 

de 0,47, 0,96 e 1,25 KW-h, respectivamente.  

Para sustentar a energia requerida nos 3 cenários, seria necessário alimentar a caldeia 

com uma maior quantidade de resíduo de fementação, ou outro combustivel. Neste caso, 

como não se pode gerar uma maior quantidade de residuo por material processado, uma 

possivel alternativa seria a cogeração de energia empregando a casca de arroz, que é outro 

resíduo gerado durante o processamento deste cereal. De acordo com Chakma et al. (2016), 

a casca de arroz, que possui um calor de combustão de 15,68 MJ/Kg, é o principal residuo 

utilizado para a geração de energia em indústrias de beneficiamento de arroz, principalmente 

por questões logísticas, uma vez que a palha permanece no campo após a colheita, enquanto 

a casca é separada do cereal durante o processamento na indústria. A partir desta informação, 

pode-se inferir que uma biorrefinaria para o aproveitamento da palha de arroz deveria 

localizar-se, preferencialmente, anexa à uma indústria de beneficiamento de arroz, para uma 

melhor integração energética do processo e para diminuir os gastos com transporte e 

logística. 

Em relação ao reaproveitamento de água, constatou-se que para o Cenario 1 a 

recuperação deste insumo foi de 72,9%, enquanto que nos Cenários 2 e 3, a eficiencia de 

recuperação atingiu 97%, devido ao aproveitamento do hidrolisado hemicelulósico (que 

representou 25% da massa de água). Vale ressaltar que, toda a água recuperada no processo 

é utilizada para geração de vapor, sendo o excesso de água reutilizado nos processos, os 

quais geram créditos para a redução dos custos liquidos. 

Com base na análise econômica dos dados, assim como nas recomendações 

apresentadas previamente foi realizada uma simulação adicional tendo como ponto de 
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partida o Cenário 3. Neste novo cenário, Cenário 4, considerou-se as seguintes 

modificações: 1) diminuição da carga de enzimas de 53 para 20 mg de proteínas/g de 

celulose; 2) utilização de 20 Kg de casca de arroz para a geração adicional de vapor e energia. 

Os resultados deste novo cenário estão apresentados na Figura 60. Verifica-se nesta figura 

que as condições do Cenário 4 proporcionaram uma diminuição média de 12% nos custos 

de operação (total e líquido) e um aumento de 58% na receita líquida. Estes resultados são 

justificados pela diminuição em 37% da carga de enzimas na etapa de SSF e no aumento de 

66% na geração de energia (de 0,41 KWh para 0,68 KWh) ao empregar a casca de arroz 

como combustível adicional da biorrefinaria.  

 

Figura 60 - Custos de operação e receita líquida dos Cenários 3 e 4. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Deste modo, a identificação das etapas de maior impacto durante o processamento 

da biomassa lignocelulósica é de fundamental importância para a obtenção de um processo 

mais rentável e eficiente. A diversificação de produtos, principalmente aqueles de maior 

valor agregado, são imprescindíveis para a viabilidade econômica de uma biorrefinaria, a 

qual deve ser compreendida como uma fábrica de múltiplos produtos que contribuem com a 

renda e compartilham os custos de operação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

 

� O pré-tratamento alcalino da palha de arroz, em condições brandas, promoveu uma 

efetiva remoção de grupos acetil da biomassa (desacetilação), além da remoção parcial 

de lignina e cinzas. A digestibilidade enzimática da palha de arroz desacetilada foi 

correlacionada positivamente com a remoção destes componentes. 

� O pré-tratamento ácido realizado em sequência ao alcalino resultou em um sólido mais 

susceptível à hidrólise enzimática. 

� O preparado enzimático formado por Cellubrix e Novozyme 188 apresentou resultados 

similares aos obtidos com o extrato Cellic® CTec2, tanto no que se refere ao rendimento 

de conversão da celulose quanto à produção de etanol por SSF a partir da celulignina 

desacetilada de palha de arroz. 

� A utilização de esferas no reator MBV promoveu ganhos significativos no rendimento de 

conversão de celulose (RCC) a partir da celulignina desacetilada. O maior valor de RCC 

(87%) foi alcançado quando a reação foi conduzida com 100 rpm, 30 esferas e 46oC. 

� A eficiência de conversão de glicose em etanol por K. marxianus NRRL Y-6860 em reator 

MBV não foi influenciada pelas condições de temperatura, número de esferas e 

velocidade de agitação, a qual apresentou valor médio de 80%. Entretanto, a 

produtividade volumétrica em etanol foi significativamente afetada por estas variáveis 

sendo observado um incremento de 291% quando a velocidade de agitação foi aumentada 

de 100 para 200 rpm; a temperatira foi reduzida de 46oC para 40oC na ausência de esferas 

de vidro. 

� O processo de sacarificação e fermentação simultânea (SSF) em reator MBV foi 

influenciado pela tanto pela temperatura quanto pelo número de esferas, sendo que na 

faixa de 15 a 26 esferas e de 40 a 42oC, foi possível identificar uma condição ótima para 

aprodução de etanol e produtividade volumétrica em etanol. Na condição ótima (agitação 

de 200 rpm, 18 esferas e 41,5 °C) foi previsto uma produção de etanol (23,1 g/L) e 1,64 

g/L.h de produtividade volumétrica, sendo estes valores confirmados experimentalmente.  

� O aumento do teor de sólidos de 8 para 24% na SSF em reator MBV na configuração de 

batelada simples afetou fortemente eficiência e a produtividade volumétrica em etanol, 

sendo obtida uma redução de aproximadamente 50% nos valores destes parâmetros. 
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� A condução da SSF em reator MBV na configuração de batelada alimentada mostrou-se 

como uma alternativa em potencial a ser utilizada com elevado teor de celulignina 

desacetilada.  

� A estratégia de alimentação do substrato na configuração de batelada alimentada foi de 

fundamental importância para obtenção de elevados teores de etanol. Na estratégia em 

que o processo foi iniciado com 16% de substrato, e alimentado com 4% nos tempos de 

12 e 24 horas, obteve-se 52,3 g/L de etanol (eficiência de 67,5%) e produtividade 

volumétrica de 1,1 g/L.h.  

� A condução da SSF em reator MBV na configuração de batelada alimentada permitiu 

diminuir a inibição das celulases pela glicose, cujo efeito é mais pronunciado a partir de 

uma concentração deste açúcar da ordem de 50 g/L. 

� O processamento da palha de arroz nas condições propostas permitiu a obtenção de 2 

frações ricas em lignina, as quais foram recuperadas do licor alcalino (LLA) e do resíduo 

de fermentação (RF) com diferentes características químicas, físicas e morfológicas. 

� O teor impurezas na composição da lignina do LLA e do RF influenciou tanto a atividade 

antioxidante quanto o calor de combustão das amostras, sendo estas características 

selecionadas para indicação de potenciais aplicações destes resíduos.  

� Dentro de um contexto de biorrefinaria, o resíduo da fermentação da palha de arroz 

desacetilada poderá ser utilizado como combustível sólido para geração de vapor e 

energia, ou ainda como combustível marítimo em misturas com óleo bunker. Já o LLA, 

poderá ser utilizado como agente antioxidante em diferentes setores industriais. 

� O pré-tratamento ácido e o processo fermentativo (xilose e glicose) são as etapas de maior 

impacto sobre os custos operacionais do processamento proposto para a palha de arroz, 

sendo a temperatura e a carga de enzimas  as variáveis de maior contribuição. 

� A diversificação de produtos, principalmente aqueles de maior valor agregado como o 

xilitol e ácido fenólicos, é imprescindível para a viabilidade econômica de uma 

biorrefinaria para a produção de etanol a partir da palha de arroz. 

� O cenário que proporcionou um melhor retorno financeiro para o processamento da palha 

de arroz proposto no presente trabalho, contemplou a conversão de hemicelulose em 

xilitol e da celulose em etanol; assim como o uso da lignina do resíduo de fermentação 

para geração de energia ao processo e a receita gerada com o valor comercial dos 

principais ácidos fenólicos (ácido ferulico e p-cumárico) presentes no licor alcalino.  
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